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Czy wiesz, że…
nalezienia streptomycyny była to choroba
śmiertelna. Do Sokołowska przyjeżdżali
kuracjusze z całej Europy, czego dowodem
jest istniejąca do dziś cerkiew. Podczas swojego pobytu w sanatorium mogli korzystać z
pijalni wód i term.
Dopiero później na wzór Sokołowska
podobny ośrodek powstał w Davos. Tak
naprawdę to Davos powinno się nazywać
szwajcarskim Sokołowskiem.

Czytaj str. 11

Tylko u nas 32 strony!

Jesteśmy „jacyś” i ciekawi
Tacy jesteśmy od samego początku, gdy w listopadzie 2019 roku wyszedł pierwszy numer WieszCo. Tak, tak, to już 2,5 roku jesteśmy z wami. Intrygujemy, może czasem irytujemy, rozśmieszamy, dajemy do myślenia, ale przede wszystkim jesteśmy „jacyś”. Czyli
obojętnie przejść obok naszej gazety po prostu się nie da, tylko trzeba wziąć i przeczytać. Najlepiej od deski do deski.
Co zresztą wielu z was czyni,
sądząc po mailach, które przychodzą do redakcji i telefonach,
które wykonujecie kontaktując
się z nami. Nieustannie chcemy
was zaskakiwać Szanowni

Czytelnicy. I chyba nam się
udaje, bo grono sympatyków
WieszCo stale się powiększa.
Podoba wam się stylistyka
artykułów, dobór tematów i
ich szeroki wachlarz, a także,

a może przede wszystkim,
odwaga w formułowaniu niektórych sądów. My niczego nie
zamiatamy pod dywan. Jeśli
coś jest poprawne politycznie,
to możecie być pewni, że my

to wyśmiejemy. Piszemy i mówimy o tym, co nas otacza, tak
jak jest!
W dużej mierze to też wasza
zasługa, bo codziennie próbujecie nas zainteresować tema-

tami. Nie wszystkie jesteśmy
w stanie podjąć. Czasem musimy zdecydować, co będzie
ciekawsze i lepiej wpisywało
się w DNA WieszCo. Możecie
być jednak pewni, że wszyst-
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Fot. użyczone (Leszko Z. „Sokołowsko”, 2014)

W pobliżu Wałbrzycha znajduje się „polskie Davos”? Sokołowsko leży w Górach
Suchych i cieszy się dobrym mikroklimatem.
Do połowy XIX wieku nie różniło się niczym
od innych wsi w dobrach Hochbergów.
Rozwinęło się dopiero, kiedy Hermann
Brehmer zbudował tu pierwsze na świecie
sanatorium dla gruźlików. Zastosowano w
nim nowatorską metodę leczenia klimatyczno-dietetycznego. Gruźlica, nazywana wtedy
tuberkulozą lub galopującymi suchotami,
najczęściej atakowała płuca. Do czasu wy-

W Y LU Z UJ!
U Ś M I EC H N I J S I Ę

kie maile dokładnie czytamy.
Dlatego piszcie do nas pod
doskonale znany każdemu
adres mailowy: redakcja@
wieszco.pl.
Pozwólcie, że znów zainteresujemy was kolejnym numerem naszej gazety. Jak zwykle
ciekawym jak diabli. Nieszablonowym i oryginalnym. Jak
to u nas, nie będziecie się nudzić. Tego możecie być pewni.
Szukajcie najnowszego wydania naszego dwutygodnika
w jednym z 500 punktów
kolportażu na terenie całej
Aglomeracji Wałbrzyskiej. To
w wersji papierowej, czyli tradycyjnej. Zawsze możecie też
ściągnąć nowy numer on-line
w formacie PDF i przeczytać
na swoich urządzeniach mobilnych. Gazetę bezpłatnie
pobierzecie ze strony www.
wieszco.pl. Tam też znajdują
się wszystkie dotychczasowe
wydania WieszCo.
Redakcja

Kontakt
ul. Główna 10A 58-309 Wałbrzych
tel. 510 408 085
www.wieszco.pl
e-mail: redakcja@wieszco.pl
Redakcja nie odpowiada za treść reklam
i ogłoszeń oraz za materiały nadesłane.
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Kto może
mieć broń?

» Uzyskanie pozwolenia na broń
wcale nie jest takie proste

Fot. ilustracyjne (www.shutterstock.com)

Przepisy reguluje ustawa o
broni i amunicji z 21.05.1999
r. Osoba, chcąca uzyskać
pozwolenie na broń, musi
spełnić kilka podstawowych
warunków:
mieć ukończone 21 lat
na stałe mieszkać w Polsce
posiadać pełną zdolność
do czynności prawnych
nie być skazaną prawomocnym wyrokiem

Spluwa na zawołanie?
W przeliczeniu na jednego mieszkańca w Polsce legalnie niewiele osób posiada broń.
Równie źle wypada statystyka wydawanych pozwoleń na pistolet lub karabin. Blado
wypadamy na tle Europy. To źle? Wiadomo, że lepiej, by giwery nie można było kupić
w sklepie jak masła czy chleba. Ale... licho nie śpi. Zwłaszcza dziś, widząc co dzieje
się na Ukrainie.

Biorąc pod uwagę dalszą
cześć tekstu, zaczniemy niestandardowo. Pamiętacie jeszcze ze szkoły wiersz Władysława Broniewskiego? „Kiedy
przyjdą podpalić dom, ten, w
którym mieszkasz – Polskę,
kiedy rzucą przed siebie grom,
kiedy runą żelaznym wojskiem
i pod drzwiami staną, i nocą
kolbami w drzwi załomocą –
ty, ze snu podnosząc skroń,
stań u drzwi. Bagnet na broń!”
Dobra, wszystko ładnie, pięknie, tylko skąd wziąć tę broń.

pada od kilkunastu do nawet
kilkudziesięciu sztuk broni.
Szwajcaria, Austria, Niemcy,
Francja, nie mówiąc już o USA,
w których wielu „chowa” pod
poduszką spluwę – wszędzie
jest pod tym względem dużo
lepiej niż u nas. W Polsce,
jak udało nam się wygrzebać
z czeluści internetu, na 100
mieszkańców tylko jeden ma
w domu gnata. Nieco inaczej
– niestety, ale równie źle dla
nas – wypada statystyka liczby
wydanych pozwoleń na broń

Polska jest prawie czarną dziurą w Europie, jeśli
chodzi o dostęp do broni, a gdzie nie spojrzeć
wokół, tam na 100 mieszkańców przypada od
kilkunastu do nawet kilkudziesięciu sztuk broni
Zaraz odezwą się bojówki
spod znaku „peace and love”
zarzucające nam nawoływanie
do wojenki. Nic z tych rzeczy.
Czym innym jest bowiem rozpoczynanie agresji i napaść na
sąsiada, a inną parą kaloszy
jakakolwiek możliwość obrony.
Niestety, ale Polska jest prawie czarną dziurą w Europie,
jeśli chodzi o dostęp do broni.
Gdzie nie spojrzeć wokół, tam
na 100 mieszkańców przy-

na tysiąc mieszkańców. Wiele
krajów europejskich „odjechało” pod tym względem w siną
dal. U nas pozwolenie wciąż
wydawane jest do celów, czyli
mówiąc wprost jeden człowiek
może mieć kilka pozwoleń – ot
choćby na broń palną bojową,
ale także na myśliwską, sportową lub kolekcjonerską. Ilość
pozwoleń nie oznacza wcale,
że tyle osób spluwę ma u siebie w domu.

Firmy organizujące szkolenia z obsługi broni i te posiadające strzelnice przeżywają
dziś oblężenie. To chyba nic
złego, że Polacy ruszyli, by
nauczyć się trzymać pistolet i
strzelać z niego. Taka umiejętność na pewno jest przydatna,
ale w obliczu zagrożenia trzeba mieć z czego strzelać. No
więc jak zdobyć pozwolenie
na broń palną? Krok po krok
macie to wyjaśnione w ramce
obok. Po pierwsze nie możecie stanowić zagrożenia dla
siebie samych i porządku lub
bezpieczeństwa publicznego.
Niby wszystko jasne, ale musicie wiedzieć, że nikt nie wyda
wam zaświadczenia, na ładny
uśmiech albo z powodu waszego widzimisię. Argument,
że za wschodnią granicą jest
wojna, a wy boicie się o swoje
bezpieczeństwo, też może być
niewystarczający. Co robić?
Należy wykazać stałe, realne
i ponadprzeciętne zagrożenie
życia, zdrowia lub mienia.
Tylko co to oznacza? Policja
niechętnie wskazuje konkretne przykłady. – Podążając
za linią orzeczniczą sądów,
strona wnosząca podanie o

wydanie pozwolenia na broń
do ochrony osobistej powinna
udowodnić, że znajdowała
się już w sytuacji realnego,
stałego i ponadprzeciętnego
zagrożenia życia lub zdrowia, ewentualnie powinna

wykazać, iż pewnego rodzaju
zdarzenia, które ją dotykają,
świadczą o takim zagrożeniu. Literalna wykładnia tego
zwrotu stanowi, że realne
zagrożenie jest zagrożeniem
przewidywalnym, możliwym

czy wielce prawdopodobnym – mówi asp. szt. Łukasz
Dutkowiak, p.o. rzecznika
prasowego Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu.
Po wybuchu wojny na Ukrainie policja na Dolnym Śląsku
nie odnotowała wzrostu zainteresowania uzyskaniem
pozwolenia na broń. Widoczny jest natomiast zauważalny
wzrost ilości kupowanej broni,
przez osoby już posiadające
pozwolenie, które wcześniej
nie wykorzystały wydanych im
zaświadczeń uprawniających
do zakupu. Do końca grudnia
zeszłego roku Komendant
Wojewódzki Policji we Wrocławiu wydał 19298 decyzji
administracyjnych dotyczących pozwoleń na broń, w
różnych celach.
Tomasz Piasecki

Co zrobić, żeby otrzymać pozwolenie
na broń palną bojową?
Trzeba wystąpić z wnioskiem do Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu z następującymi dokumentami:
podanie z uzasadnieniem (należy wykazać stałe, realne i ponadprzeciętne zagrożenie życia,
zdrowia lub mienia); podanie winno zawierać wniosek określający ilość zaświadczeń do
zakupu broni
orzeczenia lekarskie i psychologiczne potwierdzające, że wnioskodawca może dysponować
bronią palną, wydane przez uprawnionego lekarza i psychologa
dwa zdjęcia formatu 3x4 cm
dowód wniesienia opłaty skarbowej – 242 zł za decyzję administracyjną wydającą pozwolenie na broń i 17 zł za wydanie jednego zaświadczenia uprawniającego do zakupu broni



19 298



REKLAMA

Tyle na Dolnym Śląsku wydano pozwoleń
na broń w różnych celach (stan na 31.12.2021)
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– Przesłałem do biura Rady Miejskiej Wałbrzycha oraz prezydenta
Romana Szełemeja projekt uchwały „Apel w sprawie usunięcia z
przestrzeni publicznej pomnika sowieckiego żołnierza” – informuje
radny Jerzy Langer.

Rys. Katarzyna Zalepa

Złożony w biurze RM dokument został wysłany też do
wiadomości Adama Siwka,
dyrektora Biura Upamiętnienia
Walk i Męczeństwa IPN oraz

wojewody dolnośląskiego,
Jarosława Obremskiego.
Apel dotyczy zobowiązania prezydenta Wałbrzycha
do podjęcia w trybie pilnym

działań dotyczących usunięcia
z przestrzeni publicznej pomnika sowieckiego żołnierza
usytuowanego przy ul. Zacisze w Wałbrzychu.

Zdaniem inicjatorów, ustawa o zakazie propagowania
komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy
jednostek organizacyjnych,
jednostek pomocniczych gminy, budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej
oraz pomników w sposób
jednoznaczny definiuje m.in.
jakie pomniki, obeliski, kolumny, rzeźby, posągi, popiersia,

Fot. (red)

Żądają usunięcia pomnika
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kamienie pamiątkowe, płyty
i tablice pamiątkowe, napisy
i znaki podlegają usunięciu z
przestrzeni publicznej. Pomnik

Dobrze jest udawać Greka?
Nie lubimy powtarzać się, bo kto chce wiecznie słuchać o tym samym? W tym przypadku musimy jednak odpalić starą płytę porysowaną przez ilość odtworzeń, że prawie nic
nie słychać. Lub wyciągnąć zmiętą kartkę ze śmietnika, która dawno temu tam wylądowała i tylko jakiś cud sprawił, że kubeł nie został opróżniony. A wszystko po to, żeby
jeszcze raz przypomnieć o ludziach stanowiących prawo, którzy są ponad prawem, a w
zasadzie to mają je w d*pie. O naiwności! Wciąż dziwimy się własnemu zdziwieniu…
Dobra, musimy się od razu przyznać, żeby później nie było, że nie
uprzedzaliśmy. Będziemy trochę jak
prezes Kaczyński, na którego zawsze
można liczyć, że chlapnie coś o zdradzieckich mordach. Być może powiecie, że przypominamy Toma Cruise’a,
grającego w filmach gościa, który
choćby nie wiadomo co, musi biegać,
skakać i być w ruchu, żeby uratować
świat przed zagładą. Mamy też coś z
tajemniczego Don Pedro, czyli szpiega z Krainy Deszczowców, którego
zawsze udawało się wyprowadzić w
pole lub dostawał w trąbę.
Będziemy dziś przewidywalni, wtórni i oklepani. I od razu prosimy o wybaczenie. Jeśli czujecie się zawiedzeni
tymi zapowiedziami, możecie zawsze
przerzucić tę stronę i przeczytać coś

innego w naszej gazecie. Pójść na
spacer, zrobić grilla, pograć w League
of Legends. Co tylko chcecie. Tylko nie
udawajcie Greka jak niektórzy.
Jak choćby Małgorzata Gersdorf,
była prezes Sądu Najwyższego i jej
mąż, były sędzia Trybunału Konstytucyjnego. Dlaczego o nich mówimy?
Podobno jechali samochodem obok
motocyklisty, który rozbił się na drodze
S8. Chłopak na jednośladzie zginął,
ale nie nam oceniać, kto spowodował
wypadek, bo tego nie widać na filmie,
który w sieci stał się co najmniej takim
hitem jak ostatni odcinek finałowego
sezonu „Gry o tron”. Za głowę łapiemy
się jednak słuchając tłumaczeń pani
prezes, twierdzącej, że nie widziała
wypadku, a jedynie zauważyła jakiś
przelatujący kawałek blachy lub gumy,

uznając ją za oderwaną część przejeżdżającej tamtędy ciężarówki. O tym, że
doszło do śmiertelnego wypadku, była
prezes SN miała dowiedzieć się z internetu. Te stwierdzenia z powodzeniem
mogłyby za kilka miesięcy otwierać
kompilację pod tytułem „Bzdety 2022
roku”. Na filmie widać, jak motocykl
lub jego część sunie po asfalcie, równo
z pędzącym autem, zostawiając za
sobą białą smugę. Co więcej, samochód zwalnia. Nikt z niego jednak nie
wysiada, żeby udzielić pomocy lub
wezwać służby. Auto odjeżdża. Nam
chodzi tylko o to, że nie było żadnej
reakcji. Mamy wrażenie, że wypadek
trudniej było przegapić niż lądujący
samolot na karaibskiej wyspie St. Maarten, przy słynnej plaży Maho, dokąd
turyści nie przyjeżdżają po słońce, ale

po to, żeby zobaczyć wielkie maszyny
fruwające tuż nad ich głowami.
Dziwimy się jak dzieciak w przedszkolu, któremu każą leżakować,
podczas gdy zabawa trwa w najlepsze,
dlaczego oświadczenie majątkowe
prezes Trybunału Konstytucyjnego
Julii Przyłębskiej zostało utajnione?
Nie przekonują nas tłumaczenia o
ochronie prywatności. Że niby jak, że
co?! Oświadczenie składa się po to, by
można było sprawdzić, czy konkretna
osoba nie wzbogaciła się w podejrzany
sposób. Czy tak? Komu by się chciało
dochodzić po świstku papieru, gdzie
mieszka sędzia? To się kupy nie trzyma.
Gdyby Zygmunt Chajzer ponownie
zaczął prowadzić program „Ananasy
z mojej klasy”, ta pani jak w banku
dostałaby zaproszenie. To już więk-

sowieckiego żołnierza został
umieszczony przy ul. Zacisze w
latach 70. ubiegłego stulecia.
SCB

szy sens ma podlewanie sztucznych
kwiatków w wazonie lub skakanie ze
spadochronem z piątego piętra bloku
na osiedlu z wielkiej płyty, niż wygadywanie takich bredni. Chyba, że idąc
tropem Szekspira żyjemy już w takiej
erze, w której idioci rządzą ślepymi.
Na deser wisienka na torcie, choć
poprawniej byłoby powiedzieć sałatka
w Sejmie. Tak, dobrze kombinujecie
jak porucznik Columbo w deszczowe
popołudnie. Będzie o Krystynie Pawłowicz. Dziś jako sędzia Trybunału
Konstytucyjnego błędnie wypełniła
oświadczenie majątkowe, czym naruszyła przepisy, które przed 6 laty jako
posłanka sama uchwaliła. Sędziowie
TK muszą co roku, do 31 marca,
składać oświadczenia majątkowe. Na
przykład gdy pismo wpłynie 25 marca,
to gość lub babka w todze powinni
wykazać, co tam też mają na stanie do
tego właśnie dnia. Tymczasem ostatnie
oświadczenie majątkowe Krystyny
Pawłowicz opublikowane na stronie
TK pochodziło z 30 marca 2020 roku
i dotyczyło stanu na 31 grudnia 2019
roku. Coś tu chyba nie gra! Znając przepisy, podała ona informację, z której
wynika, że oświadczenie jest niezgodne z tymi... przepisami. Z taką wiedzą
w teleturnieju „Miliard w rozumie” ta
pani raczej nie miałaby szans daleko
zajść. Mogłaby co najwyżej skrzyknąć
koleżanki i zrobić furorę w „Randce
w ciemno”. Choć i w tym programie
byłoby jej ciężko.
Przy okazji dostało się posłowi Lewicy, Tomaszowi Treli, który zwrócił
się do Julii Przyłębskiej z wnioskiem
o ujawnienie oświadczeń majątkowych za 2021 r. pięciorga sędziów
Trybunału Konstytucyjnego – w tym
Krystyny Pawłowicz – którzy ich nie
opublikowali w terminie. I napisał na
Twitterze, że „osoba publiczna, która
nie chce ujawnić swojego oświadczenia majątkowego, bierze po prostu w
łapę”. W odpowiedzi usłyszał, że jest
„chamem”, „dziadem kalwaryjskim”
i „V ruską kolumną”. Śmierdzi prostactwem na kilometr. Bardziej niż w
całym domu po otwarciu dużej puszki
makreli w oleju.
Jak mawiał kiedyś Pitagoras: „Wielką
jest mądrością umieć znosić głupotę
innych”. Sorry panie Pitagoras, ale
my dziś tego nie kupujemy. Zwyczaj
udawania Greka wszedł do naszych
domów z futryną i nie chce pamiętać
słów Sokratesa: „Strzeż się ludzi, którzy
są pewni tego, że mają rację”.
Tomasz Piasecki
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Fot. użyczone (Wałbrzych Moje Miasto)

» Umowy na dwie duże
inwestycje „parkowe”
podpisane

Skwer zmieni oblicze
Umowy na remont Skweru Sybiraków i kolejny etap modernizacji
alejek w Parku Sobieskiego w Wałbrzychu zostały wreszcie podpisane. Oba projekty zrealizuje firma z Piaseczna.
Do przetargu na modernizację Parku Sybiraków zgłosiły
się trzy firmy. Najtańsza oferta
opiewała na nieco ponad 14
mln zł, kolejna na nieco ponad
18 mln zł, a najdroższa na
22 mln zł. Firma z Piaseczna,

która ostatecznie wygrała
przetarg, ma doświadczenie
w realizacji podobnych zadań,
a w Wałbrzychu wykonuje
obecnie m.in. tężnię solankową, która ma być oddana do
użytku przed wakacjami.

- Sam remont Skweru Sybiraków oraz małego parku
przy ul. Głównej kosztować
nas będzie prawie 15 mln zł.
Znajdzie się tu zdecydowanie
mniej betonu i więcej roślin –
informuje prezydent Roman

Szełemej. Rewitalizacja skweru wraz z terenem zielonym
zlokalizowanym przy ulicy
Głównej początkowo miała
pochłonąć około 7 mln zł.
Inflacja i duże podwyżki cen
wszelkich usług spowodo-
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wały jednak, że inwestycja
będzie kosztować dwa razy
tyle co pierwotnie zakładano. Ze Skweru Sybiraków już
zniknęły ławki oraz kosze na
śmieci. Wkrótce rozpocznie
się modernizacja tego miejsca połączona z pracami na
alejkach znajdujących się po
drugiej stronie ulicy Głównej.
To teren dawnego cmentarza
ewangelickiego. Park został
wybudowany w latach 70.
ubiegłego wieku. Początkowo potocznie nazywano to
miejsce Nowym Parkiem, ale
później przekształcono na
Park Sybiraków. – Większość
elementów w tym miejscu
jest już mocno zdegradowana
i nie jest przystosowana do
obecnych standardów i oczekiwań. Mowa choćby o ścieżkach czy oświetleniu. Musimy
też przystosować go dla dzieci
i osób niepełnosprawnych –
tłumaczy prezydent Roman
Szełemej.
Park po modernizacji ma
być w jeszcze większym
stopniu miejscem azylu i wypoczynku dla mieszkańców
Piaskowej Góry. Rośnie tu
obecnie około 900 drzew i
miasto zdecydowaną większość zamierza pozostawić lub
poddać pielęgnacji. Wyciętych
ma zostać ledwie 15-20 sztuk,

ale za to nasadzonych zostanie kilkadziesiąt tysięcy krzewów oraz około 100 nowych
drzew. Co chyba cieszy.

Rewitalizacja skweru
wraz z terenem zielonym zlokalizowanym
przy ulicy Głównej początkowo miała pochłonąć około 7 mln zł,
kosztować będzie jednak dwa razy więcej
Tymczasem wkrótce rozpocznie się także trzeci etap
rewitalizacji Parku im. Jana III
Sobieskiego. Chodzi o modernizację ścieżek spacerowych i
oświetlenia z budową wieży
widokowej. To zadanie pochłonie ponad 2,8 mln zł.
- Pierwszy etap inwestycji
przeprowadziliśmy 7 lat temu
po to, by zabezpieczyć park
przed destrukcyjnym wpływem czynników pogodowych, zwłaszcza nawałnic.
Wykonano wówczas m.in.
skomplikowany system odprowadzenia wód deszczowych – informuje prezydent.
Teraz przyszedł czas na kolejne inwestycje w tym pięknie
położonym miejscu w samym
sercu Wałbrzycha.
SCB
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Niektórzy śmieją się, że to wejście z przytupem w... XX wiek. Inni
zaś doceniają starania, aby udogodnić podróżnym ich przygodę
z koleją. Dobrą wiadomością jest
to, że w najbliższych tygodniach
biletomaty zostaną uruchomione w
kolejnych miastach, m.in. w Lubinie, Kłodzku, Kątach Wrocławskich,
ale i w Świebodzicach i Świdnicy!
Wreszcie. Strzegom i Żarów na
swoją kolej muszą jeszcze niestety
poczekać...

Tymczasem pasażerowie Kolei
Dolnośląskich z Chojnowa, Smolca
i Wałbrzycha Głównego zyskali dostęp do nowych, samoobsługowych
biletomatów już teraz. Na części stacji
są to pierwsze takie urządzenia. Inni
jeszcze poczekają na swoje automaty.
Urządzenia były wcześniej używane
w pojazdach Impuls 45WE. Jednak
ze względu na wykorzystywanie
przez załogi KD nowoczesnych zestawów konduktorskich, cieszyły się
niewielką popularnością, ponieważ

pasażerowie, mając wybór, częściej
kupowali bilety u konduktorów. Biletomaty staną w łatwo dostępnych
miejscach na stacjach i przystankach,
tak aby umożliwić pasażerom wygodne korzystanie z urządzeń. Obsługa
biletomatu jest bardzo intuicyjna. Dla
wygody wszystkich pasażerów na
urządzeniach dostępnych jest kilka
wersji językowych.

Na tę chwilę do porozumienia z gminą Świdnica jest
dalej, niż było to jeszcze
przed pierwszą turą konsultacji
O plusach przedsięwzięcia nie trzeba specjalnie przekonywać. Można
jednak spróbować. – Zdecydowaliśmy
o montażu biletomatów na stacjach
przede wszystkim ze względu na
wygodę naszych pasażerów, którzy
dzięki temu będą mogli spokojnie
kupić bilet przed podróżą. Jak pokazują statystyki, biletomaty stacjonarne sprzedają średnio 10 razy
więcej biletów, niż te zlokalizowane
w pociągach. Pasażerowie zyskują
dostęp do nowego sposobu zakupu
biletów, a w pociągach nadal będą
mogli szybko i wygodnie kupić bilety
u konduktorów – podkreśla Bartłomiej
Rodak, rzecznik Kolei Dolnośląskich.
W automatach biletowych dostępna jest i będzie pełna oferta Kolei
Dolnośląskich – bilety według taryfy

ZADZWOŃ! ODDZIAŁ WAŁBRZYCH, TEL: 516 051 585

Fot. użyczone (KD)

Na stacjach w Chojnowie, Smolcu
i Wałbrzychu Głównym uruchomiono
nowe biletomaty Kolei Dolnośląskich.
To jednak nie wszystkie dobre wieści.
Ze względu na dużą popularność, jaką
cieszą się one wśród pasażerów, w planach jest montaż kilkudziesięciu kolejnych urządzeń na popularnych stacjach
i przystankach chociażby w powiecie
świdnickim.
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podstawowej oraz taryfy RAZEM,
bilety z ofert specjalnych – np. Taryfy
Aglomeracyjnej, Biletu Sowiogórskiego, Weekendu z KD czy Senior 60+.
W biletomacie kupimy także bilet dla

naszego pupila, na przewóz bagażu
czy roweru. Biletomaty umożliwiają
wygodne płatności – kartą lub gotówką.
KaR
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dwie eksplozje, kiedy samolot
znajdował się w powietrzu
– przekonywał wiceminister.
Zyska mówił też o sprawcach katastrofy smoleńskiej.

» Ireneusz Zyska kontra
świdniccy radni.
Poszło o Smoleńsk

Fot. użyczone (MS)

„Pożyteczni idioci” i
„sprzymierzeńcy Putina” to słowa, które padły z ust wiceministra
klimatu i środowiska
Ireneusza Zyski podczas sesji RM Świdnicy

Pokłócili się o Smoleńsk
Poseł Zyska był gościem ostatniej sesji Rady Miejskiej w Świdnicy. Wiceminister klimatu i środowiska PiS poprosił o możliwość
zabrania głosu. I się zaczęło...
„Pożyteczni idioci” i „sprzymierzeńcy Putina” to słowa,
które padły z ust wiceministra
klimatu i środowiska Ireneusza Zyski podczas wspomnianej sesji. Awantura dotyczyła upamiętnienia katastrofy

smoleńskiej. - Nazywanie nas
pożytecznymi idiotami, tu, na
sesji rady miejskiej, jest bulwersujące – mówił przewodniczący rady, Jan Dzięcielski.
Zyska apelował o budowę
pomnika upamiętniającego

ofiary katastrofy smoleńskiej.
Według niego zbrodnia katyńska i katastrofa smoleńska
nierozerwalnie łączą się ze
sobą. Zarówno jeśli idzie o
przyczyny, jak i próby ukrycia
prawdy o sprawcach i prze-

biegu zdarzeń. - Na podstawie badań naukowych wiemy
ponad wszelką wątpliwość,
że przyczyną katastrofy polskiego samolotu Tu-154 w
Smoleńsku z delegacją państwową na pokładzie były

- To te same osoby, które
wysłały na Ukrainę wojska
niosące śmierć, cierpienia i
zniszczenia. Kto nie dostrzega tych zależności, kto nie
chce uznać prawdy o przyczynach katastrofy smoleńskiej,
jest albo sprzymierzeńcem
Putina, albo tzw. pożytecznym idiotą – podkreślił.
Nie trzeba było długo czekać
na oficjalne stanowisko części
radnych ze Świdnicy - Takie
zachowanie posła RP jest
oburzające, nie zgadzamy się
na obrażanie mieszkańców
Świdnicy i Polaków, którzy
myślą inaczej niż rząd i nie
zgadzają się z teoriami Antoniego Macierewicza. Nie
zgadzamy się na podważanie
woli mieszkańców Świdnicy

i ich demokratycznej decyzji. Nie ma naszej zgody na
wykorzystywanie swojego
stanowiska ministra i posła
do wywierania nacisków na
prezydenta miasta, radnych
oraz mieszkańców Świdnicy.
Pan poseł jako wiceminister
klimatu i środowiska zamiast
zajmować się sprawami, do
których został powołany i
przekazać mieszkańcom informację o sprawach ich nurtujących, dotyczących dalszej
likwidacji kopciuchów, likwidacji wysypiska przy ulicy
Kopernika, rozwiązania problemów uciążliwości zapachowych z Biogazowni, za cel
przyjął sobie obrażanie i dzielenie mieszkańców naszego
miasta – mówią miejscy rajcy,
którym nie spodobało się
wystąpienie Ireneusza Zyski.
Wiceminister na tym nie
zakończył. Kilka dni później
stwierdził, że jego obowiązkiem, jako posła na Sejm RP
z ziemi wałbrzyskiej i świdnickiej, jest działanie na rzecz
kształtowania tożsamości narodowej mieszkańców i umocnieniu społeczności lokalnej
wokół wartości patriotycznych, kształtując tożsamość
obecnych i przyszłych pokoleń
mieszkańców Świdnicy…
KaR
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Choć, Andrzejku, coś nagramy

Fot. użyczone (Stara Kopalnia)

Jak to jest będąc na emeryturze zacząć robić karierę w internecie? Pytamy o to przewodnika Andrzeja Partykę, który na tiktokowym kanale Starej
Kopalni robi prawdziwą furorę. Niektóre filmy z jego udziałem mają grubo
ponad milion wyświetleń. Trudno się
dziwić, skoro były górnik opowiada „z
jajem” o pracy na kopalni.

» - Nie jestem gwiazdą, no może małą gwiazdeczką – śmieje się Andrzej Partyka

Jeszcze trochę i popularności w
sieci będą Panu zazdrościć Janusz
Gajos i Marek Kondrat...
- Chyba jest to niemożliwe
(śmiech). To są aktorzy, prawdziwi
aktorzy, a ja jestem amatorem, który
tylko występuje w krótkich filmach.
W życiu mi nie będą zazdrościć, jednak mam nadzieję, że może kiedyś
odwiedzą Starą Kopalnię.
Ale faktem jest, że niektóre
filmy na TikToku z Pana udziałem
mają ponad milion wyświetleń.
Skąd ten fenomen?
- Trudno mi zdefiniować, skąd się
to wzięło. Ludzie w sieci potrzebują
czegoś mniej poważnego. Nie chcą
już martyrologii. To, co oglądają
na migawkach, ma być pokazane
z uśmiechem i jak to się mówi „z
jajem”. Praca w kopalni jest bardzo
ciężka, moje i kolegów doświadczenia są ciężkie, były tragedie i śmierć,
jednak staram się pokazywać Starą
Kopalnię w dostępny dla turystów
sposób. Czasem z przymrużeniem
oka. Pokazać, jak to wyglądało
naprawdę, my nie byliśmy przecież
cały czas poważni, lubiliśmy żartować – może to kwestia niebezpiecznej i trudnej pracy? Osobiście
te moje występy na TikToku są dla
mnie swego rodzaju ciekawostką,
nowością, bo sam nie korzystam z
internetu.
O, a to zaskoczenie! Ktoś jednak
wymyślił Andrzeja Partykę jako
bohatera filmików promujących
Starą Kopalnię?

- Kanał naszego kompleksu działa
od roku, szukano tej przestrzeni dla tej
instytucji. Okazało się, że filmiki z moim
i kolegów przewodników udziałem
cieszyły się największym zainteresowaniem. Na początku był film na
Walentynki lub na Dzień Przewodnika
Turystycznego, a później już poszły nagrania ze mną. Nasz dział marketingu
szukał nowych możliwości, jak zaprosić
kolejnych turystów do Starej Kopalni i
postanowiono do tego wykorzystać
przewodników. I tak pewnego dnia
przyszła do mnie koleżanka z marketingu i powiedziała „Chodź Andrzejku, coś nagramy”. I dzisiaj udzielam
kolejnego wywiadu o Starej Kopalni i
TikToku, istne szaleństwo.
Co Pan pomyślał w pierwszej
chwili, gdy usłyszał, że ma przemówić do fanów z internetu?
- Ja tego nie traktuję jako przemowy do fanów, tylko jako przekaz do
ludzi. Na co dzień robię właściwie to
samo, bo od kilku lat oprowadzam
turystów po Starej Kopalni, więc
traktuję te filmiki identycznie. Tylko
zamiast mówić do turystów obok,
wypowiadam się do kamery, a
później tysiące osób ogląda mnie w
telefonach i komputerach.
Wyszło chyba idealnie, bo jako
emerytowany górnik stał się Pan z
miejsca gwiazdą internetu?
- Gwiazdą…, hm nie przesadzajmy, gwiazd jest wiele, a ja to taka
mała gwiazdeczka.
Jeszcze trochę i dziewczyny
zaczną na ulicy prosić o zdję-

cia i autografy?! A może już
zaczęły?
- Zdjęcia czy autografy to może
nie (śmiech), ale na przystanku
czy na ulicy czasem dziwnie się mi
ludzie przyglądają i wtedy się zastanawiam, skąd ja te twarze znam.
Ostatnio częściej słyszę od naszego
marketingu, że na targach w Katowicach czy podczas innych wydarzeń
promocyjnych ludzie podchodzą i
mówią, że kojarzą Starą Kopalnię, bo
widzieli starszego Pana z wąsem na
TikToku lub pytają, czy jestem z nimi.
Od kilku lat marketing angażuje nas
przewodników, abyśmy byli „twarzą” naszego muzeum, jednak to, co
zaczęło się dziać po pierwszych filmach na TikToku jest dla mnie dużym
zaskoczeniem. Jednocześnie bardzo
mnie cieszy takie zainteresowanie
wałbrzyską Starą Kopalnią.
Widać, że przed kamerą czuje
się Pan swobodnie, mówi młodzieżowym językiem, zachowuje
się naturalnie. To przepis na tiktokowy sukces?
- Mam dorosłego wnuka, więc
jestem na bieżąco. Czuję się swobodnie, jestem u siebie, opowiadam o
swojej pracy. Do ludzi trzeba mówić
normalnie, nie można się spinać. I
właśnie moja praca przewodnika
to ułatwia. Kilka ładnych lat i wiem,
jak reagują, co chcą usłyszeć i to
pomaga. Turystów, których zabieram
na eksplorowanie naszych podziemi,
mamy zarówno tych starszych, jak i
młodzież oraz dzieci. Do każdej grupy

podchodzimy z kolegami inaczej,
starając się jak najciekawiej pokazać
nasze miejsce pracy.
Mnie najbardziej spodobał się
fragment filmu, w którym pada
zdanie: „wierzący przeżegnać się,
reszta przełknąć ślinę, ścisnąć pośladki i do dziury”. Pan ma swoją
ulubioną kwestię?
- Jest ich kilka. Jednak trzeba
przyjść i ze mną powędrować po
kopalni. Staram się każdej grupie
opowiadać trochę inaczej.
Kto pisze teksty i wymyśla,
co ma pojawić się w kolejnych
filmikach?
- Nikt nie pisze tekstów, to idzie
z głowy.
???
- Tak, to pełna improwizacja.
Pierwszy film z moim udziałem
był wymyślony przez marketing w
Starej Kopalni, później były też moje
pomysły. Jednak jak mi przekazuje
zespół, obecnie jest taka interakcja
z użytkownikami TikToka, że oni
również wskazują obszary, które ich
interesują. Mówią mi w marketingu,
że to sukces, bo w sieci wypowiadają
się górnicy, młodzież i między sobą
rozmawiają. Piszą o pracy w kopalni,
dopytują się m.in. o sprzęty, na jakich
ja pracowałem i porównują to z
dzisiejszymi możliwościami. Bardzo
mnie to cieszy, że zaciekawiam
innych tymi filmami i podobno chcą
mnie więcej na tym TikToku.
A nie mówiłem, że gwiazda.
- Proszę już przestać żartować.
Ja wcale nie żartuję. Największą
oglądalność zyskał dotąd film, na
którym przebiera się Pan w łaźni
do szychty. Osiągnął ponad 1,5
mln wyświetleń. To chyba o czymś
świadczy?
- To nadal do mnie nie dociera, tym
bardziej, że wyświetlenia są z całego
świata. Te 1,5 mln to niewyobrażalna
ilość ludzi. Nadal jestem lekko zszokowany tym wszystkim.
Moim zdaniem bardzo oryginalny jest film o... jadalnym węglu.
To, co Pan kosztuje ze smakiem,
jest kawałkiem kaszanki czy jakimś ciastem?

- To jest ciasto „Węgiel” dostępne
w naszej kawiarni Sztygarówka. Jak
je zobaczyłem i pierwszy raz posmakowałem, to przyszło mi do głowy,
że mamy już fanów Czarnej bułki
górnika, ciasta Basia czy herbaty Gorącej Barbary, to czas na pokazanie
nowości na ten sezon turystyczny.
Podziemia, węgiel i nasze ciasto w
kostce słodkiego węgla wydawały
się idealnym pomysłem, a ciasto jest
doskonałe, to i film się spodobał.
Musicie w WieszCo spróbować.
Obiecujemy. A tak na poważnie,
filmy na Tik Toku to chyba potężna
promocja Starej Kopalni, w której
jest Pan przewodnikiem?
- Taki był cel. Były krótkie filmy z
niedostępnych miejsc dla turystów
w trakcie pandemii, także spotkania na żywo na Facebooku, odpowiadaliśmy na pytania o tradycję,
wspominaliśmy Barbórkę, a teraz jest
TikTok. Bardzo mnie cieszy, że mogę
być częścią tej promocji, choć mam
już małe obawy, kiedy widzę ludzi z
marketingu, co tym razem wymyślą,
co mamy robić lub gdzie zjechać.
To co jest ważne, w materiałach
przemycamy treści edukacyjne, a o
pamięć o historii również tu chodzi.
Lubi Pan opowiadać turystom o
swojej pracy?
- Bardzo, to jest moje drugie życie.
Dzieci, przyjeżdżające zwiedzać
obiekt nie wołają jeszcze „o, to
ten górnik z TikToka”?
- Jeszcze mi się nie zdarzyło, ale to
chyba kwestia czasu (śmiech).
Zastanawiałem się do niedawna, jak zainteresować młodzież
kopalnią, teraz już wiem, że trzeba
być Andrzejem Partyką...
- Nie jestem sam. Przewodników
jest kilkunastu, którzy robią porządną
robotę. Młodzież jest głodna wiedzy i
zainteresowana tym, co tu było, tylko
trzeba te wiadomości przekazywać
ciekawie i z pasją. Jeżeli się zachęci
odpowiednio, to młodzież słucha, a
jak słucha, to zaczyna pytać i o to w
tym chodzi.
Czuje się Pan kopalnią wiedzy?
- Czuję się częścią kopalni.
Rozmawiał Tomasz Piasecki
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Co W GMINaCH pIsZCZy

STARE BOGACZOWICE

Most do przebudowy
W Strudze (gm. Stare Bogaczowice) szykuje się duża inwestycja. Mowa o przebudowie mostu. Zadanie powinno zostać
ukończone do grudnia 2023 roku.

DSDiK wybrała wykonawcę w ramach zadania
„Przebudowa mostu w cią-

gu drogi wojewódzkiej nr
375 w miejscowości Struga
w systemie zaprojektuj i

wybuduj”. Łączny koszt inwestycji to aż ponad 2,9 mln
zł. Wybrany wykonawca ma
22 miesiące na sporządzenie
dokumentacji, rozbiórkę starego mostu i budowę nowej
przeprawy mostowej. Tym
samym nowy most ma powstać do końca 2023 roku.
Pod warunkiem oczywiście,
że wszystkie terminy zostaną dotrzymane. Będzie to

zapewne duże i skomplikowane zadanie.
Mieszkańcy zwracają uwagę na istniejące tam ograniczenie, które pozwala jeździć
samochodom ciężarowym o
masie do 15 ton. Zdaniem
mieszkańców kierowcy tirów
notorycznie łamią ten przepis i skracają sobie drogę
do S3.
SCB

» Pieniądze z Funduszu Toyoty przeznaczane są na
pożyteczne i potrzebne projekty

» Tak po metamorfozie wygląda emerytowany
wuefista z Wałbrzycha. Po prostu Fit_oldboy
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W ramce obok możecie zapoznać się z pomysłami, które
wygrały głosowanie w tym
roku. Jesteśmy gazetą z naszego regionu, więc zajmiemy się
krótko projektami z Aglomeracji Wałbrzyskiej, żeby przybliżyć wam, co zostanie zrobione
dzięki pieniądzom z Toyoty.

AGLOMERACJA WAŁBRZYSKA

Coś dla jeży i nie... tylko
Jedni obgryzają paznokcie przed finałem piłkarskiej Ligi Mistrzów. Inni czują podekscytowanie podczas wyborów Miss World. A kolejni nie mogą doczekać się konkursu w ramach Funduszu Toyoty. Nic dziwnego, wszak koncern z Kraju Kwitnącej
Wiśni wykłada pieniądze na wartościowe pomysły zmieniające świat.
Może i brzmi to patetycznie, ale życzylibyśmy sobie
więcej takiego patosu wylewającego się z hal produkcyjnych innych firm działających
w regionie. Które same z
siebie chciałyby pomagać
tym chcącym zrobić coś pożytecznego. Fundusz Toyoty
„Dobre pomysły zmieniają
nasz świat” uruchomiony
przez fabryki Toyoty w Wałbrzychu i Jelczu-Laskowicach
właśnie pomaga tworzyć coś
fajnego i przydatnego.
Skoro minął kwiecień, to
wiadomo, że musiały zapaść
rozstrzygnięcia w tegorocznym konkursie. Sześć projektów w Aglomeracji Wałbrzyskiej oraz dwa w powiecie
oławskim będą realizowane
w ramach wsparcia Funduszu

Laureaci w Aglomeracji Wałbrzyskiej
1. PSP nr 5, Boguszów-Gorce, „Kolczasty zakątek – o jeżu nie tylko na papierze”
2. PSP nr 2, Wałbrzych, „Miasteczko Ruchu Drogowego”
3. Koło Gospodyń Wiejskich, Golińsk, „Budowa boiska sportowego w Golińsku”
4. PSP nr 1, Boguszów-Gorce, Naukowy plac zabaw przy PSP nr 1”
5. SP nr 1, Świdnica, „EKOlogicznie, EKOnomicznie, kreatywnie i aktywnie na
dwóch kółkach”
6. Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1, Wałbrzych, „Rusz ciało i mózg – gry stolikowe
pod chmurką”
Toyoty 2022. Tak zdecydowano podczas głosowania
na zgłoszone pomysły, które
trwało od 11 do 24 kwietnia.
Dobrze, że to zwykli ludzie
zdecydowali, które projekty
otrzymają wsparcie, a nie
kilku gości pod krawatem,
zamkniętych w ciasnej salce
na końcu korytarza w jakimś
biurowcu. Fundusz Toyoty

co roku wspiera oryginalne
i ciekawe pomysły proponowane przez organizacje
non-profit, takie jak fundacje,
stowarzyszenia, szkoły, wyższe uczelnie, kluby sportowe,
wspólnoty samorządowe.
Koncepcje muszą być związane z obszarami priorytetowymi firmy, którymi są: ekologia,
edukacja techniczna, sport,

bezpieczeństwo na drogach
oraz poprawa mobilności/
swoboda poruszania się, a
także na trwałe zmieniać otoczenie. Nie ma co się dziwić,
że Toyota narzuca takie warunki. Dając pieniądze chce,
żeby zostały one wykorzystane na konkretne cele.
Fundusz Toyoty to partnerstwo czterech podmiotów.

Łącznie z edycją 2022 Fundusz Toyoty wsparł
68 projektów na kwotę 930 tys. zł

W przygotowaniu i realizacji
projektów organizacjom pomagają uczniowie technikum
architektury krajobrazu Zespołu Szkół nr 5 w Wałbrzychu oraz uczniowie kierunku
informatyka Zespołu Szkół im.
Jana Kasprowicza w Jelczu-Laskowicach. Fundacja Edukacji
Europejskiej całość koordynuje, a obie fabryki koncernu
finansują najlepsze pomysły
do kwoty 20 tys. zł każdy. W
2022 Toyota przeznaczy na
granty blisko 150 tys. zł.

W Boguszowie-Gorcach na
terenie zielonym zamontowane zostaną domki dla jeży
z kamerami, dzięki czemu
będzie można podglądać ich
życie, a ogród zyska ławki,
stoły do ping ponga i gry w
szachy. W tej samej miejscowości zaaranżowany zostanie naukowy plac zabaw z
kilkoma urządzeniami, m.in.
z kołem optycznym i głuchym
telefonem. W Golińsku wybudowane zostanie boisko, a w
Świdnicy zmierzają postawić
na kreatywność i aktywność
na dwóch kółkach z ekozacięciem. W Wałbrzychu natomiast powstanie miasteczko
ruchu drogowego z placem
manewrowym i niewielkim
torem przeszkód oraz zakątek
z miejscem zabawy i odpoczynku dla uczniów i mieszkańców, którzy lubią pograć
w tenisa stołowego, piłkarzyki
albo w warcaby i szachy.
Tomasz Piasecki

REKLAMA

Fot. użyczone (Fundusz Toyoty)

„Dobre pomysły zmieniają nasz świat” –
może i brzmi to patetycznie, ale życzylibyśmy sobie więcej
takiego patosu wylewającego się z hal
produkcyjnych innych
firm działających w
regionie
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Fot. użyczone (UM Jedlina-Zdrój/Katarzyna Latkowska)

» Gdy dzieci są zadowolone, wszyscy się cieszą

JEDLINA-ZDRÓJ

Biegają i nie chcą przestać
Więcej powinno być takich imprez. Wyciągających najmłodszych sprzed komputerów, umożliwiających im rywalizację z rówieśnikami. I co najważniejsze,
pokazujących, że istnieje życie bez smartfona. Mówimy o wydarzeniu pod nazwą
„Biegaj w Jedlinie”.
Podczas pierwszych spotkań biegowych dla dzieci i
młodzieży na starcie pojawiło
się prawie 120 uczestników.
Z wielu gmin powiatu, ale
także ze Świdnicy oraz goście
z Ukrainy. To bardzo dobry

wynik, świadczący o tym,
że młodym jednak chce się
wyjść z domu, tylko trzeba im
zaproponować coś ciekawego. Jak właśnie wspomniana
wcześniej impreza „Biegaj w
Jedlinie”. Uczniowie rywali-

zowali w sześciu kategoriach
z podziałem na wiek i płeć, a
areną zmagań był kompleks
Active Jedlina.
Pamiętajcie, że spotkania biegowe to nie jest nic
nowego w Jedlinie. Zapo-

czątkował je w 2003 roku
Ryszard Klimas, a specjalna
edycja dla dzieci i młodzieży
powstała kilka lat później. –
W tym roku spotykamy się
po raz szósty po dwóch latach przerwy spowodowanej

pandemią. Super, że impreza
nadal cieszy się tak dużą
popularnością – mówi Katarzyna Chomiak, współorganizatorka zawodów. Dodajmy,
że dziewczyna w zeszłym
roku pobiegła na Mont Blanc,

a jeśli macie pytania, możecie
do niej zadzwonić pod numer
694 429 858.
Rywalizację podzielono
na sześć kategorii wiekowych. Najkrótszą 50-metrową trasą pobiegły dzieci
do 4 lat, a najdłuższą, kilometrową, mieli do pokonania uczniowie z roczników
2007-2009. Udział jest bezpłatny, a zapisy odbywają
się zawsze przed zawodami.
Najszybsi w danej edycji
otrzymują 30 punktów do
końcowego bilansu, natomiast kolejni o punkt mniej.
Warto wiedzieć, że zaplanowano łącznie trzy starty. Ci,
którzy ukończą wszystkie,
otrzymają bonusowe 20
punktów. Kolejne edycje
imprezy zaplanowano na 25
maja i 15 czerwca.
- Konsekwentnie budujemy
w Jedlinie-Zdroju odpowiednią infrastrukturę do aktywnego spędzania czasu. Przypomnę, że w ubiegłym roku
wyznaczyliśmy kolejne trasy
rowerowe, budujemy single
tracki, w tym roku powstało
lodowisko, ale nie zapominamy również o biegaczach.
Zapraszamy na nasze ścieżki
przeznaczone dla spacerowiczów, biegaczy i miłośników
nordic walking. A już w połowie maja Festiwal Górski
Jedlina-Zdrój – zachęca burmistrz Leszek Orpel.
Red

SZCZAWNO-ZDRÓJ

Gołym okiem widać, że się rozwijają
Zawsze cieszymy się z sukcesów miast z Aglomeracji
Wałbrzyskiej. Nieważne czy
chodzi o pozyskanie fury
pieniędzy na inwestycje, oddanie do użytku ważnego
zadania, czy wyróżnienie w
konkursie. Sukces to sukces.
Parafrazując słynne zawołanie, możemy z powodzeniem
stwierdzić „chwalmy się i do
przodu”.
Gmina Szczawno-Zdrój zajęła 8 miejsce w ogólnopolskim
rankingu gmin miejskich o
najwyższym poziomie rozwoju. Była to 19 edycja konkursu
Zrównoważonego Rozwoju

Jednostek Samorządu Terytorialnego. Co tu dużo gadać,
uzdrowiskowa miejscowość z
powiatu wałbrzyskiego znalazła się w ścisłej czołówce
najlepiej rozwiniętych gmin w
Polsce. Warto w tym miejscu
dopowiedzieć, że organizatorami przedsięwzięcia są:
Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej
Sejmu RP, Wydział Zarządzania
Politechniki Warszawskiej oraz
Fundacja Polskiego Godła
Promocyjnego „Teraz Polska”.
Przyznacie, poważne instytucje firmują ranking, więc trzeba mieć do niego szacunek.

Klasyfikacja Zrównoważonego Rozwoju JST powstaje na podstawie 16
wskaźników, obejmujących
trzy obszary rozwoju: gospodarczy, społeczny oraz
ochronę środowiska. Ranking opracowywany jest na
podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego i
obejmuje swym zakresem
wszystkie jednostki samorządowe w Polsce, w podziale na gminy miejskie,
miejsko-wiejskie, wiejskie
oraz miasta na prawach
powiatu.
Red

» Z dobrymi wiadomościami wrócił niedawno z
Warszawy burmistrz Szczawna Marek Fedoruk

Fot. użyczone (UM Szczawno-Zdrój)

Oczywiście mowa o podwałbrzyskim uzdrowisku, które zostało niedawno dostrzeżone w ważnym konkursie.
Szczawno-Zdrój zajęło wysokie miejsce w ogólnopolskim rankingu gmin miejskich o najwyższym poziomie
rozwoju. Takie wieści to my rozumiemy.

Wałbrzyscy policjanci ruchu drogowego wzięli
udział w szlachetnej akcji „Żonkilowa kwesta”,
której celem jest niesienie pomocy podopiecznym
hospicjów.

jest zbiórka pieniędzy na rzecz
podopiecznych hospicjów. W tym
roku kwesta dedykowana jest nie

Funkcjonariusze podczas wspólnych działań zwracali szczególną
uwagę na stan trzeźwości kierujących, przypominając najważniejszą
zasadę „Piłeś – nie jedź!”. Wszyscy
skontrolowani kierowcy chętnie
wspierali podopiecznych wałbrzyskiego i lwowskiego hospicjum, a
za wzorową postawę zostali przez
młodych wolontariuszy nagrodzeni
żonkilami – symbolem akcji.
SCB

Fot. użyczone (Ariel Zarzeczny/UG Stare Bogaczowice)

» Najszybsi w jednym roku w półmaratonie i maratonie górskim otrzymają specjalną nagrodę

STARE BOGACZOWICE

Warto ustrzelić ten dwupak
Różnie może kojarzyć się dzień 2 maja. Jednym ze świętem flagi, innym z grillem na
ogródku, a w Starych Bogaczowicach od 7 lat łączy się z wyjątkowym półmaratonem
górskim. Jakżeby inaczej „Z flagą na Trójgarbie”. W tym roku, jak zwykle, wzięły w
nim udział dziesiątki biegaczy. To był jednak pierwszy etap czegoś większego.
Na Trójgarb wbiegło blisko
150 osób. Jeśli choć raz wspinaliście się na to wzniesienie,
wiecie, że spacer po górce, a

ganianie po niej, to dwie różne pary kaloszy. Wbiegnięcie
na szczyt to wcale nie jest
bułka z masłem. Tegoroczna

edycja tradycyjnie przyciągnęła dziesiątki miłośników
biegów górskich z całej Polski. Tu musimy dodać, że

uczestnicy od lat zgodnie
przyznają, że to jedna z najbardziej malowniczych tras
biegowych w kraju.

Ale, ale, wspomnieliśmy we
wstępie o pierwszym etapie
czegoś większego i jak nietrudno się domyślić, fajniej-

Zainwestowali w planetę

Po wykładzie przyszedł czas
na konkretne czyny. Razem z
burmistrzem Romanem Głodem oraz leśniczym z Nadleśnictwa Wałbrzych Leszkiem Kościńskim najmłodsi
posadzili sadzonki dębów

GŁUSZYCA

Nie dosłownie oczywiście, choć z drugiej strony jak
nazwiecie akcję sadzenia dębów? Chyba jednak jest to
mała inwestycja w środowisko naturalne. Można wyśmiewać ekologów i machać ręką z politowaniem, ale jeśli
wszyscy nie weźmiemy się wkrótce w garść, to Ziemia
nam tego może nie wybaczyć.

Wiedzą o tym doskonale w
Głuszycy i dlatego obchodzony pod koniec kwietnia Dzień
Ziemi postanowiono w mieście wykorzystać pożytecznie.
A konkretnie, na ekologiczną
edukację. Najmłodsi mieszkańcy miasteczka mieli okazję
dowiedzieć się, jak ważna
jest troska o środowisko naturalne.
Najlepiej „od małego” uczyć
konkretnych zachowań, radzić

i przestrzegać. Wszak wiadomo, że czym skorupka za młodu nasiąknie, tym na starość
trąci. Przyzwyczajenia nabyte
w młodości, mogą decydować
o późniejszych zachowaniach
dorosłych. Dlatego do sali
widowiskowej głuszyckiego
Centrum Kultury zaproszono
przedszkolaki z całego miasta, by posłuchać prelekcji
na temat ochrony przyrody i
zachowań proekologicznych.

Ciekawy wykład dla dzieci
poprowadził Grzegorz Borensztajn wraz z żoną Eweliną. Dzieci otrzymały fasolki,
by mogły je posadzić w domu
pod opieką rodziców i obserwować, jak rozwija się roślinka i uczyć się, jak należy o nią
odpowiednio zadbać. Przedszkolaki dostały ponadto sadzonki drzew do posadzenia
w swoich placówkach oświatowych na terenie Głuszycy.

Fot. użyczone (KMP Wałbrzych)

Żonkile dla kierowców

tylko podopiecznym tego wałbrzyskiego, ale także miejskiego hospicjum we Lwowie, które zmaga się
już nie tylko z cierpieniem swoich
podopiecznych, ale także skutkami
wojny na Ukrainie.
Policjanci z drogówki wzięli
udział w tym szlachetnym przedsięwzięciu i wspólnie z wolontariuszami w okolicy dwóch wałbrzyskich szkół podstawowych
prowadzili kontrole kierujących.

szego. Czas, by uchylić rąbka
tajemnicy. Przypomnijcie sobie
ubiegły rok, gdy w Starych
Bogaczowicach pojawiła się
w kalendarzu nowa impreza,
bardziej wymagająca. Maraton
górski im. Wiesława Ślawskiego. Który tym razem odbędzie
się 3 września. Sportowcy wyruszą ze stadionu sportowego,
by przebiec 42 km drogami
gminnymi oraz trasami leśnymi.
Chcąc nagrodzić najbardziej
wytrwałych i najszybszych biegaczy, gmina po raz pierwszy
wręczy Grand Prix Trójgarbu,
czyli nagrodę dla najszybszych
uczestników, mających na koncie w jednym roku zaliczone
dwie imprezy. Aby zdobyć
nagrodę, należy, co oczywiste, wystartować zarówno w
półmaratonie, który odbył się
2 maja, jak i we wrześniowym maratonie. Grand Prix
natomiast dostaną zawodnicy
z najlepszymi czasami. Przyznane zostaną nagrody za trzy
pierwsze miejsca wśród kobiet
i mężczyzn w kategorii open.
Dodajmy, że zapisy na maraton górski im. Wiesława
Ślawskiego ruszą w czerwcu
na www.ultimasport.pl. Red
w Parku Jordanowskim. W
myśl hasła tegorocznego Dnia
Ziemi „Inwestuj w naszą planetę”. Jesteśmy pewni, że ta
inwestycja zwróci się wkrótce
z nawiązką.

» Najmłodsi wraz z burmistrzem sadzili dęby w Parku Jordanowskim

Red

Fot. użyczone (UM Głuszyca)

WAŁBRZYCH

Na terenie całego miasta i powiatu wałbrzyskiego trwała akcja
„Żonkilowa kwesta”, której celem

13

Co W GMINaCH pIsZCZy

WIESZ CO | NR 12/10.5.2022 r.

14

Co W GMINaCH pIsZCZy

WIESZ CO | NR 12/10.5.2022 r.

Fot. ilustracyjne (www.pixabay.com)

» Możecie też mieć takie instalacje u siebie

Czyste powietrze
– to trzeba wiedzieć!
STARE BOGACZOWICE

Myślicie poważnie o ekologii? Chcielibyście zamontować u siebie instalację fotowoltaiczną lub pompę ciepła? Wszystko po to, by poprawić jakość
powietrza i zmniejszyć emisję gazów cieplarnianych. Nie może was zabraknąć na spotkaniu organizowanym w Starych Bogaczowicach.

Uzyskacie na nim wszystkie potrzebne informacje. Bez chodzenia
po różnych urzędach, proszenia o
rady i wskazówki. W jednym miejscu i w krótkim czasie dostaniecie
konkretną wiadomość i jak to
zrobić.

Na spotkanie zaprasza gmina
Stare Bogaczowice wspólnie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej
we Wrocławiu w ramach prowadzonego punktu konsultacyjno-informacyjnego. Mile widziani nie tylko

mieszkańcy gminy, ale też całego
powiatu wałbrzyskiego. Dowiecie
się wszystkiego na temat zasad
realizacji programu priorytetowego
„Czyste powietrze”, którego celem
jest poprawa jakości powietrza oraz
zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł
ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych
jednorodzinnych.
Spotkanie odbędzie się 24 maja
(za dwa tygodnie we wtorek) o
godz. 15:30 w siedzibie Gminnego
Centrum Biblioteczno-Kulturalnego
w Starych Bogaczowicach (ul. Główna 148). Weźmie w nim udział profesjonalny doradca energetyczny.
Zobaczycie prezentację multimedialną, usłyszycie o korzyściach
płynących z wzięcia udziału w
programie, żadne pytania nie
zostaną pozostawione bez odpowiedzi. Będziecie mogli również
skonsultować się indywidualnie ze
specjalistami. Ponadto otrzymacie
materiały informacyjne i promocyjne o programie priorytetowym
„Czyste powietrze”.
Organizatorzy zapraszają do
uczestnictwa także osoby, które
zakończyły już swoje inwestycje,
we wspomnianym zakresie i były
beneficjentami innych projektów
pomocowych. Pamiętajcie, że program „Czyste powietrze” umożliwia dofinansowanie w części również tych inwestycji, które zostały
sfinansowane przez inwestorów z
własnej kieszeni.
Red

Gminny punkt konsultacyjny programu
„Czyste powietrze” w Starych Bogaczowicach
Czynny:
we wtorki w godz. 12:00-17:00
w piątki w godz. 8:00-13:00
www.wfosigw.wroclaw.pl

GMINA ŚWIDNICA

Fot. użyczone (Sołectwo Burkatów)

Spore pieniądze dla
zaradnych gospodyń

» Dobrze, że województwo wspiera w działaniach sołectwa

Aż 200 tys. zł na realizację 28
zadań publicznych trafi w tym
roku do wspólnot i społeczności
lokalnych na Dolnym Śląsku. Coś
skapnie też sołectwom w gminie
Świdnica.
To dobre wiadomości dla wielu
małych stowarzyszeń, organizacji,
klubów. Zarząd województwa
dolnośląskiego podjął uchwałę
w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację
zadania. Środki te przeznaczone
będą na przedsięwzięcia promujące ideę odnowy wsi dotyczące
wsparcia społeczności lokalnych

działających w inicjatywie „Odnowa Wsi Dolnośląskiej” w 2022
roku. Wśród nich są dwa projekty
z gminy Świdnica!
Koło Gospodyń Wiejskich „Makowy Rowerowy Szlak” otrzymało
dotację w wysokości 8 tys. zł na
projekt „Malarskie impresje w Makowicach”. Wartość całego zadania
opiewa na kwotę 11,5 tys. zł. Koło
Gospodyń Wiejskich w Burkatowie,
otrzymało natomiast dotację w
wysokości 7,2 tys. zł. W planach ma
realizację projektu „Na jabłkowym
szlaku”. Wartość całego zadania wynosi 10,3 tys. zł. Pieniądze trafią też

m.in. do Ochotniczej Straży Pożarnej
w Krzydlinie Małej, Siemianickiego
Klubu Sportowego, Stowarzyszenia
Rozśpiewana Widawa, czy też do
Koła Gospodyń Wiejskich w Ołdrzychowicach Kłodzkich.
Celem konkursu jest wsparcie
realizacji projektów dotyczących poprawy funkcjonowania grup odnowy
wsi poprzez pobudzenie aktywności
mieszkańców do wspólnej pracy
na rzecz swojej miejscowości oraz
rozwój tożsamości wiejskiej, zachowanie dziedzictwa kulturowego i
specyfiki obszarów wiejskich.
KaR

Ponad pół tysiąca numerów
Trwa nadawanie numerów PESEL w Urzędzie Gminy Świdnica dla poszkodowanych podczas działań
wojennych za naszą wschodnią granicą obywateli
Ukrainy. Od początku rejestracji, tj. od 16 marca
wydano ich w sumie 518.

Fot. użyczone (Aktywni 24)

dować się, to wtedy automatycznie
dostaniesz numer PESEL. Jeśli nie

możesz zameldować się, a
jakiś urząd wymaga od ciebie
numeru identyfikacyjnego,
złóż wniosek. Usługa jest zupełnie bezpłatna.
PESEL obywatelom Ukrainy
jest potrzebny do uzyskiwania
świadczeń społecznych, pełnej
opieki zdrowotnej, pomoże
także w zatrudnieniu. Obsługa
klientów odbywa się zgodnie z wcześniejszą rejestracją

telefoniczną lub osobistą.
- Możesz złożyć wniosek osobiście lub może to zrobić w
twoim imieniu pełnomocnik.
Aby umilić naszym gościom
czas oczekiwania, przygotowaliśmy kącik plastyczny dla
najmłodszych, gdzie znajdują
się polsko-ukraińskie kolorowanki edukacyjne – informują
przedstawiciele Urzędu Gminy
KaR
Świdnica.

» Świdniczanie znów
postanowili pobić rekordy

ŚWIDNICA

Kolejne rekordy czekają
Po raz piąty świdniczanie podejmą próbę pobicia rekordów w jeździe 24-godzinnej na rowerze stacjonarnym, biegu na bieżni mechanicznej oraz ergometrze wioślarskim. Ściskamy kciuki, żeby wszystko się powiodło, bo cel
jest szczytny.
Polski z jazdy na rowerze, biegu na
bieżni mechanicznej oraz ergometrze.

W tym roku wielki powrót po
pandemii, aby spróbować pobić

JAWORZYNA ŚLĄSKA

Jedni śmiecą,
drudzy płacą...

swoje wyniki. Warunkiem wzięcia
udziału jest wysłanie zgłoszenia

poprzez specjalny formularz rejestracyjny dostępny na stronie www.
sport.swidnica.pl. Oczywiście udział
w tak interesującym i ciekawym
wydarzeniu jest bezpłatny. Organizatorami imprezy są Urząd Miejski
w Świdnicy, Galeria Świdnicka,
Well Fitness Galeria Świdnicka przy
współpracy Świdnickiej Grupy Biegowej oraz CrossBox74. Zapraszamy do Galerii Świdnickiej w sobotę,
21 maja.
- W ustanawianiu rekordów udział
wezmą zaproszeni goście, kolarze,
biegacze oraz wszystkie chętne
osoby, które serdecznie zachęcam
do wspólnej zabawy. W 2019 roku
rowerzyści wykręcili 896,7 km spalając 20.744 kcal. Biegacze wybiegali
315,33 km, a na ergometrze pokonano dystans 311,243 km – mówi
Radosław Werner, kierownik Biura
Sportu i Rekreacji Urzędu Miejskiego
w Świdnicy.
To nie jest jednak wszystko! Ustanowienie kolejnych nowych rekordów nie jest jedynym celem,
jaki postawili sobie organizatorzy
wydarzenia. Każdy przebyty przez
uczestników kilometr będzie przemnożony przez 1 zł i uzbierana w ten
sposób kwota zostanie przeznaczona
na wsparcie Fundacji Fizjoterapia
Łukasza Malaczewskiego.

» Takie widoki, to niestety
nic nadzwyczajnego…

W samej Jaworzynie Śląskiej zlokalizowano co najmniej
pięć punktów, gdzie ktoś „urządził” nielegalnie wysypisko. Za takie działanie grożą grzywny w wysokości do 5
tys. zł. Niektórzy niewiele sobie z tego robią.
Do Urzędu Miejskiego w
Jaworzynie Śląskiej notorycznie docierają zgłoszenia o
nielegalnym pozbywaniu się
śmieci na terenie gminy. Miejsca przeznaczone do segregacji odpadów, tzw. gniazda,
są regularnie sprzątane. Za
odbiór odpadów z gminy,

zgodnie z umową, odpowiada
Zakład Oczyszczania Miasta w
Świdnicy.
Problem pojawia się, gdy
przy gniazdach bądź w innych
miejscach do tego nieprzeznaczonych, wystawiane zostaną
odpady wielkogabarytowe,
gruz, odpady zielone, sprzęt

AGD, tworząc tym samym
nielegalne wysypiska. W samej tylko Jaworzynie Śląskiej
zlokalizowano co najmniej
pięć tzw. dzikich wysypisk,
które nie są przeznaczone
do odbioru i segregacji odpadów. To ul. Wolności (pod
dębem) – przy starych gara-

KaR

Fot. użyczone(UM Jaworzyna Śląska)

Co za akcja! Przypominamy, że
Świdnica posiada oficjalne rekordy

Fot. użyczone

GMINA ŚWIDNICA

Jeśli jesteś cudzoziemcem, który
mieszka w Polsce i możesz zamel-
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żach, ul. Słowackiego – przy
transformatorze w pobliżu
gniazda, ul. Kościelna – przy
wejściu do parku, ul. Ogrodowa – przy skwerze w pobliżu
gniazda, ul. Ceglana – za kortem. Miejsca te są wprawdzie
sprzątane przez Zakład Usług

Komunalnych, ale generuje to
dodatkowe koszty wywozu
śmieci. To z kolei ma wpływ
na wysokość opłat za odbiór
odpadów nakładanych na
mieszkańców.
Osobom, które nielegalnie
pozbywają się śmieci, grożą

kary finansowe. Wszelkie odpady problemowe, których
nie możemy wyrzucić do śmieci komunalnych, są odbierane
od mieszkańców trzy razy w
roku sprzed posesji, zgodnie
z harmonogramem wywozu.
KaR
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» Ratusz w rynku z „przyklejonymi” do
niego budkami kramarzy. Grafika F. A.
Tittela z początku XIX wieku / Śląska
Biblioteka Cyfrowa za www.polska-org.pl

Przez ulice Wałbrzycha (1)
Chodzimy nimi codziennie – do pracy, szkoły, na zakupy albo po prostu na spacer. Wałbrzyskie ulice.
Wybierzmy się dziś na wędrówkę niektórymi z nich, wędrówkę połączoną z podróżą w czasie. Jak zmieniały się ulice naszego miasta, jak wyglądały w przeszłości, kiedy i dlaczego zmieniał się ich wygląd?
Dziś pierwszy spacer.

Rynek

Miejsce to pojawia się na
planach miejskich pod dwoma
określeniami – Ring i Marktplatz. Choć oba po polsku
znaczą to samo – rynek, to ich
geneza w języku niemieckim
jest różna. Słowo „Ring” dosłownie oznaczające pierścień,

powszechnie używane było we
wschodnich Niemczech właśnie na określenie centralnego
punktu w mieście. Logicznym
wytłumaczeniem tej nazwy
był fakt, że zwykle tu właśnie
uliczki tworzyły pierścień okalający wewnętrzny plac, na
którym znajdował się, tak jak
np. w dawnym Wałbrzychu

ratusz. Drugie z określeń –
Marktplatz (lub tylko Markt), to
dosłownie plac targowy. Również ta nazwa w odniesieniu
do wałbrzyskiego rynku jest
jak najbardziej uzasadniona,
ponieważ aż do 1926 roku
miejsce to pełniło również
taką funkcję. Dopiero wówczas cotygodniowe jarmarki

» Kolejna odsłona wałbrzyskiego rynku – dominującym elementem stał się pomnik cesarza
Fryderyka / Muzeum Porcelany w Wałbrzychu

przeniesione zostały na plac
kościelny. Ciekawostką jest, że
obie nazwy funkcjonowały w
niektórych okresach równolegle obok siebie, wprowadzając
nierzadko spore zamieszanie. I
tak np. na tramwajach widniały tabliczki określające punkt
docelowy jako „Ring”, podczas
gdy szyldy na domach głosiły
w tym samym czasie, że jest to
„Marktplatz”. Dopiero w 1931
roku położono kres tej sytuacji
– oficjalną nazwą placu został
„Ring”.
Nie tylko nazwa, ale i wygląd rynku ulegały częstym
zmianom. Pod tym względem
Wałbrzych wyróżniał się na tle
innych śląskich miast. Na planie pochodzącym z ok. 1738
roku Rynek przedstawia widok
zupełnie inny od znanego nam
dzisiaj. Najważniejszą budowlą
stojącą pośrodku placu jest
barokowy ratusz wraz z wieżą zegarową zbudowany w
1731 roku. Przylegały do niego
drewniane budki kramarzy.

Widoczne są one dokładnie
na rycinie przedstawiającej
budynek w początkach XIX
wieku. Niewątpliwego uroku
rynkowi dodawał tzw. „Tiefer
Weg” („głęboka droga”) –
podobne do wąwozu zejście
dzisiejszej ulicy Kościuszki,
nad którą w pobliżu kamienicy „Pod Kotwicą” przebiegał na drugą stronę mostek.

Nie tylko nazwa, ale
i wygląd rynku ulegały częstym zmianom,
pod tym względem
Wałbrzych wyróżniał
się na tle innych śląskich miast
Nie wiadomo kiedy „głęboka
droga” zniknęła, a poziom ulicy
wyrównano. W Rynku stał
również pręgierz. W 1829 roku
magistrat starał się go zlikwidować z uwagi na utrudnienia
w ruchu. Mimo zgody władz
zwierzchnich, zaprotestowali

miejscy radni, uważając pręgierz za ważny dla miasta z
kulturowego i historycznego
punktu widzenia. Mimo to
narzędzie jednak zniknęło.
Wałbrzyski rynek słynny był
ze swoich kamienic z arkadami. Nigdy nie udało się nimi
jednak otoczyć całego placu.
Do dziś pozostały jedynie trzy
takie budynki: gmach „Biblioteki pod Atlantami” (dawny Tageblatt-Haus” z 1793
roku), kamienica „Pod Kotwicą” (1799) i kamienica „Pod
Trzema Różami” (1777). Dwa
ostatnie budynki są dodatkowo świadectwem rozkwitu
wałbrzyskiego handlu suknem.
Pierwsza istotna zmiana
zaszła na wałbrzyskim rynku w 1857 roku. Zburzono
wówczas zbyt mały dla władz
miejskich, a ponadto grożący
zawaleniem, stary ratusz.
Jego rolę przejął nowy gmach
zbudowany na dzisiejszym
placu Magistrackim. W miejscu starego budynku, na środ-
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» Na przełomie lat 20. i 30. XX wieku w Rynku na dobre zagościły
samochody i tramwaje / Muzeum Porcelany w Wałbrzychu

» Pl. Grunwaldzki na przełomie XIX i XX wieku. Po uruchomieniu krzyżujących się tutaj linii
tramwajowych (w latach 1898-99) miejsce to stało się węzłem komunikacyjnym Wałbrzycha.
Uwagę zwraca most nad Pełcznicą płynącą jeszcze odkrytym korytem / Muzeum Porcelany w
Wałbrzychu

» Plac Tuwima swą niemiecką nazwę Sonnenplatz wziął od hotelu „Zur Sonne”, czyli „Pod
słońcem” – budynku widocznego po prawej stronie (w trakcie rozbudowy). Kartka pocztowa z
1898 roku / Muzeum Porcelany w Wałbrzychu

ku rynku, pojawił się duży
zbiornik wodny, głęboki na
6 stóp. Był on ogrodzony
płotem, zaś mieszkańcy mogli
w trzech miejscach czerpać z
niego wodę. Dzięki drzewom
otaczającym zbiornik, a także dorożkom czekającym na
pasażerów, Rynek stał się w
latach 70. i 80. XIX wieku
malowniczym i przyjemnym
miejscem.
Kolejna zmiana wizerunku
nastąpiła w 1908 roku wraz
z pojawieniem się pomnika
cesarza Fryderyka, a przy
nim dwóch fontann i małego
ogródka. Jednak 12 lat później
pomnik z inicjatywy środowisk
lewicowych zniknął, podobnie
jak pomniki książąt znajdujące się na ówczesnym placu
Ratuszowym (dziś Magistrackim). Pusty cokół stał jeszcze
przez 6 kolejnych lat. Kiedy i
jego w końcu wywieziono, w
miejscu tym powstał trawnik,
który stał się dla ówczesnych
wałbrzyszan ulubionym miejscem wyprowadzania psów.
Także kolejny pomysł na zagospodarowanie przestrzeni
– zorganizowany w 1928

roku parking samochodowy
– nie przysparzał urody temu
miejscu.
Zabudowa Rynku, oprócz
wspomnianych już najstarszych kamienic, rozwijała się
stopniowo – na miejsce starych budynków wznoszono
nowe. W latach 60. XIX wieku
zaczęto nadbudowywać dodatkowe piętra do kamienic
na północnej pierzei Rynku.

Plac Grunwaldzki
(Vierhäuserplatz)

Ten jeden z najbardziej charakterystycznych punktów
miasta swoją wcześniejszą
nazwę (Vierhäuserplatz – Plac
Czterech Domów) zawdzięcza czterem małym domkom
górniczym zbudowanym na
początku lat 60. XIX wieku
na prawym brzegu Pełcznicy.
O placu nie mogło jednak
wówczas być jeszcze mowy,
ponieważ otwarty potok
przepływał przez sam jego
środek. Przejście umożliwiał
drewniany most. Dopiero pod
koniec XIX wieku miejsce to
znacznie się ożywiło. Potok
został przykryty, a w okolicy
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zaczęto stawiać nowe budynki: domy Książęcej Wspólnoty
Budowlanej Urzędników, hotel „Zentral-Hotel Vierhäuser”,
kamienicę na skrzyżowaniu
dzisiejszej Alei Wyzwolenia z
ul. Słowackiego. Status węzła

komunikacyjnego plac zyskał
po uruchomieniu krzyżujących
się tutaj linii tramwajowych:
Sobięcin – Szczawienko (zbudowanej w 1898 r.) i Podgórze
– Szczawno Zdrój (odcinek
Podgórze – Pl. Grunwaldzki
oddany w 1899 r., zaś przedłużenie linii do Szczawna-Zdroju w 1907 r.) Przez dwa
dziesięciolecia obrazu dopełniały jeszcze cztery małe,
stare górnicze domki, które
zdecydowano się rozebrać,
aby na ich miejscu zbudować
w latach 1927/28 hotel „Waldenburger Hof” (późniejszy
ZUS).
Po zakończeniu I wojny
światowej Plac Grunwaldzki,
będący de facto skrzyżowaniem aż pięciu ulic borykał
się z coraz większymi problemami komunikacyjnymi wynikającymi z szybko rosnącej
ilości samochodów. W 1932
roku władzom miasta przed-

stawiono plan przebudowy
opracowany przez niemiecki
automobilklub ADAC. Planowane koszta w wysokości 200
tys. marek przekraczały grubo
możliwości budżetu miasta.

Po zakończeniu I
wojny światowej Plac
Grunwaldzki, będący de facto skrzyżowaniem aż pięciu ulic
borykał się z coraz
większymi problemami komunikacyjnymi
Sytuację starano się poprawić
jedynie poprzez wprowadzone w 1935 roku zmiany
w organizacji komunikacji
miejskiej.

Plac Tuwima
(Sonnenplatz)

Nazwa Sonnenplatz (czyli
Plac Słoneczny) wzięła swój

początek od znajdującego się
tu hotelu „Zur Sonne” („Pod
słońcem” – obecnie kamienica nr 1), którego reklamę
na stronie z ogłoszeniami
„Waldenburger Wochenblatt”
znaleźć można już w 1859
roku. Wtedy nad odkrytą
jeszcze Pełcznicą prowadził
jedyny w mieście kamienny most. Na drugą stronę
rzeki można było przedostać się także korzystając ze
znajdującego się tuż obok
brodu. Malowniczości krajobrazowi dodawała położona
na rogu kuźnia Schuberta.
Położenie placu powodowało
częste podtopienia i dopiero
przykrycie potoku wykonane
przy okazji budowy kamienic
przy Auenstraße (Al. Wyzwolenia) oraz podniesienie
poziomu ulicy, poprawiło
sytuację.
Na podst.: Kleinwächter M., Durch
Waldenburgs Straßen, Waldenburg
(Schles.) 1937 opr. i tłum.: J. Drejer

» Pl. Grunwaldzki ok. 1914 roku. Reprezentacyjny narożny budynek w tle to zbudowany w końcówce XIX
wieku Zentralhotel Vierhäuser / Muzeum Porcelany w Wałbrzychu
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25 ton odpadów... Wrócili na stałe

rolnych z gminy Strzegom. Przedsięwzięcie
zorganizowano przy wsparciu finansowym
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej. Odbierającym odpady
była firma Jopek Recykling z Fabianowa, natomiast koordynatorem zadania był Wydział
Gospodarki Odpadami Komunalnymi Urzędu
Miejskiego w Strzegomiu.
KaR

pełnić służbę będzie 16
funkcjonariuszy: komendant, trzech dzielnicowych,
dziewięciu policjantów
służby patrolowej oraz
trzech policjantów służby
kryminalnej. Służba w tej
jednostce pełniona będzie
całodobowo – mówi Magdalena Ząbek, oficer praso-

wy Komendy Powiatowej
Policji w Świdnicy.
Komendant Powiatowy
Policji w Świdnicy, mł. insp.
Andrzej Dobies powierzył
obowiązki szefa komisariatu
policji w Jaworzynie Śląskiej
asp. sztab. Krzysztofowi
Urbanikowi.
KaR

Fot. KaR

Komisariat wraca po
19 latach. Dotychczasowy
posterunek przekształcono
w komisariat. - Utworzenie komisariatu policji w
Jaworzynie Śląskiej jest odpowiedzią na oczekiwania
i potrzeby mieszkańców, a
także samorządu lokalnego. W nowym komisariacie

Fot. użyczone (materiały organizatorów)
REKLAMA

Co zbierano? Między innymi odpady z
folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania
balotów, resztki opakowań po nawozach
i typu Big Bag. Rolnicy z gminy Strzegom
borykają się z tym problemem od lat. W
ramach przeprowadzonej akcji zebrano
około 25 ton odpadów z trzech rolniczych
spółdzielni produkcyjnych oraz z dziewiętnastu indywidualnych gospodarstw

Do Jaworzyny Śląskiej wrócił komisariat policji. Wzrośnie też liczba etatów dla mundurowych. Dzięki temu
będzie na pewno bezpieczniej.

REKLAMA

W Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej „Przyszłość” w
Wieśnicy (gm. Strzegom) przeprowadzono zbiórkę odpadów pochodzących z działalności rolniczej.
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Pokochali Zemstę
Fontanna musi
jeszcze poczekać
Uczniowie utrwalili swoją wiedzę na
temat lektury w nietypowy sposób. Przede
wszystkim musieli wykazać się umiejętnością
odczytywania szyfrów i poszukać ukrytych
w szkole kopert z zadaniami. Były wśród
nich układanki (trimino, pary, historyjki
obrazkowe), rozpoznawanie bohaterów
i ich wypowiedzi oraz komiks. Zadanie
„Kto pierwszy, ten lepszy” miało sprawdzić

znajomość treści utworu, zaś gra „Głodne
krokodyle” – zręczność i spryt.
Uczestnicy zmierzyli się także z warunkami, które Klara postawiła oświadczającemu
się jej Papkinowi. Za każde poprawnie
wykonane zadanie przyznawano cegiełki,
z których na końcu drużyny ułożyły mur.
Mistrzami okazali się uczniowie klasy VIII b.
KaR

Fot. użyczone (UM Świebodzice)

Uruchomienie wodnej atrakcji w Parku Sportowym
na Osiedlu Piastowskim w Świebodzicach zostało
przesunięte. Idiotów wśród nas nie brakuje niestety...

Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Roztoce wzięli udział w ciekawych zajęciach
związanych z „Zemstą” Aleksandra Fredry.

koszty związane z naprawą. Wyobraźcie
sobie, że jeden reflektor kosztuje 4,5 tys. zł,
zaś całkowity koszt wymiany zniszczonego
oświetlenia to aż 30 tys. zł. Ponadto do
czasu uruchomienia obiektu nikt nie jest w
stanie sprawdzić, czy akty wandalizmu nie
spowodowały również uszkodzenia dysz
fontannowych.

Fot. użyczone (materiały organizatorów)

Dlaczego idiotów? Sześć sztuk zniszczonych reflektorów fontannowych LED
to efekt zabawy nierozgarniętej grupy
niezidentyfikowanych osób. Do czasu ich
wymiany na nowe, uruchomienie fontanny
jest niemożliwe.
Niestety powstałe zniszczenia to nie
tylko odebranie mieszkańcom możliwości
korzystania z atrakcji, ale również duże

KaR

SEZON DLA AKTYWNYCH
ZAPRASZAMY
do PARKU AKTYWNOŚCI
CZARODZIEJSKA GÓRA
Jedlina-Zdrój, ul. Poznańska

Wycieczki szkolne
(grupy zorganizowane)
ZAPRASZAMY
CODZIENNIE!
• Park linowy (4 trasy),
• Wieża wspinaczkowa
(3 stopnie trudności),
• Letni tor saneczkowy,
• Paintball.

NAPISZ DO NAS:
ODDZWONIMY

REKLAMA

REKLAMA

kierownikpark@jedlinazdroj.eu
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Fot. użyczone (Filharmonia Sudecka)

» W maju Filharmonia
Sudecka
przygotowała
mnóstwo atrakcji
dla melomanów

Maj bardzo muzyczny
W Filharmonii Sudeckiej w maju drzwi się nie zamykają. Wygląda na to, że normalność powróciła do sal koncertowych, a publiczność ma w czym wybierać.
Koncerty muzyki rozrywkowej, spektakle teatralne, kabarety – te wszystkie wydarzenia z powodzeniem gromadzą publiczność nie tylko w Wałbrzychu. Kalendarz weekendowy jest pełen.
Symfoniczne koncerty orkiestry
Filharmonii Sudeckiej ostatnio przygotowywane są z myślą o szerszej
publiczności. Programy opatrzone
są chwytliwymi tytułami, a bardziej
wymagającym dziełom towarzyszą
lżejsze w odbiorze, choć również
klasyczne przeboje.
Już w ten piątek (13 maja) o godz.
19:00 usłyszymy taki właśnie program.
W tytule jest Czarowna Andaluzja, a
w programie Concierto Andaluz na
cztery gitary i orkiestrę Joaquino Rodrigo oraz... dwa przeboje Maurice’a
Ravela, Alborada del gracioso i Bolero.
Jest jednym z najpopularniejszych
kompozytorów muzyki klasycznej za
sprawą Concierto de Aranjuez, choć
postać kompozytora jest już mniej
znana. Joaquín Rodrigo urodził się w
Sagunto, w prowincji Walencja na wybrzeżu Hiszpanii, w dzień św. Cecylii,
22 listopada 1901 r. Był najmłodszym
z dziesięciorga dzieci Vicente Rodrigo
Peiratsa, właściciela ziemskiego z
Almenara (Castellón). Jego matką,
drugą żoną Vicente Rodrigo, była
Juana Vidre Ribelles. W 1905 roku w
Sagunto wybuchła epidemia błonicy,
w wyniku której wiele dzieci zmarło, a
Joaquín praktycznie stracił wzrok. Kompozytor powie później bez goryczy, że
ta osobista tragedia prawdopodobnie
doprowadziła go do kariery muzycznej.
Rodzina Rodrigo przeniosła się do Walencji, gdy Joaquín miał 4 lata. Rozpoczął naukę w collegu dla niewidomych
dzieci. Szybko wykazał szczególne
zainteresowanie literaturą i muzyką. W
latach 1917-1922 studiował kompozycję u Francisco Anticha w konserwato-

rium w Walencji. Jego najwcześniejsze
kompozycje pochodzą z 1922 roku, a
utwór orkiestrowy Juglares został wykonany po raz pierwszy 2 lata później.
Rodrigo zetknął się wówczas z nową
falą awangardowych kompozytorów
działających w Madrycie. Zdecydował
się przenieść do Paryża, gdzie studiował pod kierunkiem Paula Dukasa.

Bolero Ravela, to około 17
minut muzyki, a jego sukces polega na powtarzaniu
jednego schematu rytmicznego z jednym tematem
i jednym kontratematem,
oba powtarzane niestrudzenie 170 razy
W 1933 roku ożenił się z turecką
pianistką Victorią Kamhi. Concierto de
Aranjuez, dzieło, które ugruntowało
jego reputację jako kompozytora,
zostało po raz pierwszy wykonane w
Barcelonie po zakończeniu hiszpańskiej
wojny domowej 9 listopada 1940
roku. Podczas reżimu Franco, twórczość
Rodrigo była jedynym przedstawicielem muzyki hiszpańskiej za granicą.
Jego międzynarodowa sława osiągnęła apogeum w 1958 roku wraz
z premierą w San Francisco Fantasia
para un gentilhombre, wykonaną
przez Andrésa Segovię, najbardziej
wpływowego gitarzystę dwudziestego wieku. Przez te wszystkie lata
kompozytor otrzymał wiele odznaczeń
zarówno w Hiszpanii, jak i za granicą
w uznaniu za swoją twórczość. W
1991 roku otrzymał Nagrodę Fundacji

Guerrero i w tym samym roku został
podniesiony do stanu szlacheckiego
przez króla Juana Carlosa I z tytułem
„Marqués de los jardines de Aranjuez”.
W 1996 roku otrzymał kolejne wielkie
wyróżnienie, otrzymując Nagrodę
Księcia Asturii „za niezwykły wkład
w muzykę hiszpańską, której nadał
nowy i uniwersalny wymiar”. W tym
samym roku otrzymał Medala de Oro
de Sagunto, Gran Cruz de la Orden Civil
de Soldaridad Social i Estrella de Oro
de la Comunidad de Madrid. W 1998
roku rząd francuski uhonorował go
tytułem Commandeur des Arts et des
Lettres i w tym samym roku otrzymał
nagrodę Sociedad General de Autores
de España jako najwybitniejszy kompozytor muzyki klasycznej. W 1998
roku został odznaczony Medalem
Honorowym Universidad Internacional
w Santander, a rok później Złotym
Medalem Festiwalu w Granadzie.
Jego żona i nieodłączna towarzyszka
Victoria zmarła 21 lipca 1997 roku, a
sam Joaquín Rodrigo zmarł dwa lata
później, 6 lipca 1999 roku, w swoim
madryckim domu, w otoczeniu rodziny. Doczesne szczątki Joaquína i Victorii spoczywają razem w rodzinnym
panteonie na cmentarzu w Aranjuez.
Concierto Andaluz powstało w 1967
roku w odpowiedzi na zamówienie
kwartetu gitarowego Los Romeros
(Caledonio Romero i jego trzech synów, Celin, Pepe i Angel). Głównym
wyzwaniem stojącym przed kompozytorem było uniknięcie powtórzenia
samego siebie, nie chciał stworzyć
nowej wersji Concierto de Aranjuez, z
partią solową po prostu pomnożoną

przez cztery. Concierto Andaluz jest
utworem inspirowanym andaluzyjską
muzyką ludową. Energiczne Tempo di
bolero przywołuje na myśl andaluzyjskie tańce ludowe, a smyczki imitują
akompaniament kastanietów. Adagio
jest tak samo liryczne jak jego odpowiednik w Concierto de Aranjuez. Na
szczególną uwagę zasługuje kadencja
dla czterech solistów, a utwór kończy
się wibrującym i pełnym wigoru Allegretto. Prawykonanie Concierto de
Andaluz miało miejsce w San Antonio
w Teksasie 18 listopada 1967 roku z
Los Romeros i San Antonio Symphony
pod dyrekcją Victora Allesandro. W
trakcie wałbrzyskiego koncertu, już
w ten piątek, 13 maja o godz. 19:00
wystąpi Krakowski Kwartet Gitarowy
w składzie: Miłosz Mączyński, Joanna
Baran-Nosiadek, Łukasz Dobrowolski,
Mateusz Puter – gitary.
Bolero Maurice’a Ravela to około
17 minut muzyki. Jego sukces polega
na powtarzaniu jednego schematu
rytmicznego z jednym tematem i jednym kontratematem, oba powtarzane
niestrudzenie 170 razy, bez żadnej
wariacji rytmu i tempa. Ravel bawi
się tylko barwą i rosnącą akumulacją
instrumentów, tworząc w ten sposób
najbardziej obsesyjne crescendo, z
krótką tylko modulacją na końcu,
efektownym zatrzymaniem i gwałtownym zakończeniem. Sam Ravel

dyrygował swoim Bolero 32 razy, a za
jego życia w latach 1928-1937 odbyło
się 400 wykonań.
„Alborada del graciozo” inaczej „poranna pieśń” to absolutne mistrzostwo
sztuki orkiestracji. Pierwotnie napisana
na fortepian w orkiestracji pozwoliła
Ravelowi zademonstrować wszystkie zasoby orkiestry, niewiarygodne
bogactwo kolorystyki, wyrafinowane kontrasty dynamiczne oddające
brzmienie gitar, kastanietów, dzwonków. Jeśli w tym koncercie miałby pojawić się bis, to ciekawe co przygotują
muzycy do tak efektownego programu. Orkiestrę Filharmonii Sudeckiej
poprowadzi Bartosz Żurakowski.
Z kolei 15 maja (w tę niedzielę)
o godz. 18:00 muzycy w kameralnym składzie zapraszają do sali
koncertowej na koncert charytatywny,
którym wspierać będą walczących
w Ukrainie. Pracujący w orkiestrze
Filharmonii Sudeckiej muzycy ukraińscy wraz z polskimi wykonają utwory
kompozytorów obu narodów. Wstęp
na koncert jest wolny, a zbiórkę do
puszek na rzecz Stowarzyszenia
Ukraina-Wałbrzych przeprowadzą
przedstawiciele Fundacji Rozwoju
Ekonomii Społecznej. Nie pozostawcie
tego aktu muzycznej solidarności bez
uznania.
Wydarzeniem muzycznym będzie
z pewnością koncert 20 maja, w
którym usłyszymy Koncert Es-dur na
dwa fortepiany Wolfganga Amadeusa
Mozarta. Solistami będą Agnieszka
Zahaczewska-Książek i Krzysztof Książek, małżeński Książek Piano Duo. Ten
efektowny, niezwykle energetyczny
koncert sprawi słuchaczom wiele
przyjemności zarówno słuchowych
jak i wzrokowych – dwa czarne fortepiany na estradzie to nie jest częsty
widok. Orkiestrę Filharmonii Sudeckiej
poprowadzi Agata Zając, która jest
dyrygentem-rezydentem w bieżącym
sezonie artystycznym w Filharmonii
Sudeckiej. W programie koncertu jest
także poemat symfoniczny „Epizod na
maskaradzie” Mieczysława Karłowicza i scherzo symfoniczne „Stańczyk”
Ludomira Różyckiego.
W ostatni piątek maja, 27 o godz.
19:00 czeka nas kolejny przebój:
Koncert skrzypcowy a-moll Antonína
Dvořáka. Solistką będzie Roksana
Kwaśnikowska, znana wałbrzyskim
melomanom chociażby z ostatniej odsłony Festiwalu Ensemble. Festiwal,
w wiosennej postaci jako Festiwal
Księżnej Daisy gościł Kwartet Lutosławskiego, którego muzykiem jest
Roksana Kwaśnikowska. Orkiestrę
Filharmonii Sudeckiej poprowadzi gościnnie Paweł Kotla, a w drugiej części
koncertu usłyszymy III Symfonię a-moll „Szkocką” Felixa Mendelssohna.
Red

Tu kupicie bilety na wszystkie koncerty
kasa Filharmonii Sudeckiej w Wałbrzychu (ul. Słowackiego
4, tel. 501 674 397)
online pod adresem: www.filharmonia-sudecka.bilety24.pl
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DZIEJE SIĘ CIEKAWIE
Projekt na czasie

Teatr Szaniawskiego zaprasza na warsztaty w ramach projektu „Zapracowani. Rezydencje dramaturgiczne w Wałbrzychu”. Pierwszą artystką
zaproszoną do udziału jest Małgorzata Maciejewska, reżyserka, dramatopisarka, autorka głośnej adaptacji „Jak być kochaną” w Teatrze Narodowym
i przedstawienia „Iwanow. Człowiek, który śpi” w wałbrzyskim teatrze.
Maciejewska w swoich poszukiwaniach artystycznych skupia się na sytuacji
Ukrainek i Ukraińców, którzy na przestrzeni ostatniego czasu przybyli do
Polski.
- Będziemy w tym projekcie przechodzić wspólnie przez wszystkie fazy
współpracy – mówi Małgorzata Maciejewska. – Poznanie się. Podzielenie
się historią. Konstruowanie opowieści. Wypracowywanie wspólnego głosu.
Praca nad tekstem. Praca nad kondycją performerską, czyli warsztaty. W
końcu praca nad pokazem. Chcemy pokazać, że umiemy razem. Że umiemy razem pracować. Jest to sytuacja laboratoryjna.
Eksperyment na żywej tkance konstruującej się wspólnoty tymczasowej – dodaje.
Teatr zaprasza na otwarte warsztaty, które poprowadzi Miłosz Pietruski, aktor i pedagog wrocławskiej filii Akademii Sztuk
Teatralnych im. St. Wyspiańskiego. Odbędą się one 22 maja na Scenie Kameralnej TD w Wałbrzychu. Zapisy przyjmowane są
telefonicznie u Nikoli Olszak pod numerem: 74 648 83 15 lub w Biurze Współpracy z Publicznością (tel. 74 648 83 03 i 535
778 816), a także mailowo pod adresem: pedagogteatru@teatr.walbrzych.pl.

Elektronicznie i akustycznie

Zapraszamy na premierową trasę nowego projektu
muzycznego pod nazwą Warp Travelers. Artyści, znani ze
swobodnego poruszania się po szerokim spektrum stylistycznym, zaprezentują w Świdnicy w pełni autorski program.
Będzie on obejmował brzmienia zarówno elektroniczne jak i
akustyczne. Zapowiada się prawdziwie muzyczno-kosmiczna
podróż w ramach 29. Świdnickich Nocy Jazzowych. Wydarzenie już 13 maja o godz. 19:00 pod wieżą ratuszową w
Świdnicy. Zapowiada się smakowicie, prawda?
SCB, KaR

Jubileusz Sikorowskiego

W poszukiwaniu pociągu
Najnowsza premiera Teatru Dramatycznego w Wałbrzychu im. Szaniawskiego to nie tylko komedia. Ale też próba pokazania ludzkich
postaw w obliczu możliwości poznania czegoś niezwykłego. Na
przykład złotego pociągu.
Entuzjaści wałbrzyskiego teatru,
a szczególnie niebanalnego poczucia humoru, doczekali się kolejnej
odsłony syklu „Superstar”. Jeszcze
doskonale pamiętamy wcześniejszą „Zapolską Superstar” (2015)
i „Sienkiewicz Superstar” (2018).
Spektakle cieszyły się uznaniem
zarówno wśród publiczności, jak
i krytyków.
Autorem tekstu najnowszej premiery z superstar w tytule jest
oczywiście Jan Czapliński. Tym
razem dramaturg zainteresował się
sensacyjnymi wydarzeniami sprzed

7 lat – poszukiwaniem złotego pociągu w Wałbrzychu. Swój wkład w
tworzeniu teatralnej historii mieli
również Aneta Groszyńska i Tomasz
Walesiak. „Złoty Pociąg Superstar”
to taka artystyczna retrospekcja
tamtego szaleństwa. Pojawiają
się prawdziwe wątki i postacie jak
Tadeusz Słowikowski – najbardziej
znany odkrywca tajemnic II wojny
światowej na Dolnym Śląsku. Na
scenie jest słup z zaznaczonym
65 kilometrem. Są sparodiowane
konferencje prasowe z udziałem
dziennikarzy z najdalszych zakąt-

ków świata. Jest nawet pracownica
naukowa, która cytuje wyniki badań geologicznych, świadczących
niezbicie, że pod ziemią nie ma
wymarzonego przez wszystkich pociągu. Reszta spektaklu to już tylko
(a raczej aż) wyobraźnia i poczucie
humoru twórców, przede wszystkim reżyserki, Anety Groszyńskiej.
I trzeba im przyznać, że nie mają
się czego wstydzić. Przykładem
może być świetny monolog Grudki
(brawurowa Dorota Furmaniuk). Z
kolei zabawa towarzyszy widowni
właściwie przez całe dwie godziny.

Scena kręcenia filmu przez Stevena
Spielberga z udziałem Harrisona
Forda wywołuje najwięcej śmiechu
na widowni. „Złoty Pociąg Superstar” to jednak nie tylko komedia.
Pod płaszczykiem uśmiechów, artyści próbują przekazać coś więcej.
Pokazują ludzkie postawy w obliczu
możliwości poznania czegoś niezwykłego, odnalezienia drogocen-

nego skarbu. Zespół aktorski w
wyborowej formie. Widać, że udział
w tym przedstawieniu sprawia
im frajdę. Na gratulację zasługują
także twórcy scenografii pod wodzą
Tomasza Walesiaka. Przyczepa kempingowa w przekroju robi wrażenie.
Mam nadzieję, że teatralny „Złoty
Pociąg….” także okaże się hitem.

» Spektakl „Złoty Pociąg Superstar” to nie tylko komedia…

Piotr Bogdański

Fot. użyczone (TD w Wałbrzychu)

Gwoździem po scenie

Fot. użyczone (materiały organizatorów)

Już w niedzielę 22 maja o godzinie 17:00
zapraszamy do Filharmonii Sudeckiej na niezwykle poruszający koncert „Andrzej Sikorowski
– jubileusz – 50 lat na estradzie”. W programie
usłyszymy piosenki wokalisty i wieloletniego
lidera grupy Pod Budą, autora większości jej
utworów, w duecie z córką, Mają Sikorowską.
Przy wsparciu jednego z najlepszych polskich
gitarzystów Jacka Królika oraz Gertrudy Szymańskiej, Jakuba Mietły i Tomasza Kupca. Artysta przeprowadzi widzów przez świat swoich
największych przebojów napisanych dla grupy
Pod Budą („Kap, kap, płyną łzy”) czy śpiewanych poza nią, takich jak „Kraków Piwna 7”, „Na całość”, Nie przenoście nam
stolicy do Krakowa”, „Ale to już było” oraz pochodzących z trzech wspólnie nagranych z Mają płyt „Kraków-Saloniki”,
„Sprawa rodzinna”, „Okno na Planty”.
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NASI ULUBIEŃCY
To im się należy

Adopcje: Schronisko dla Zwierząt w Wałbrzychu,
tel. 74/8424223, kom. 510 084 734,
mail: biuro@schronisko.walbrzych.pl

BĄBEL, nr ewidencyjny 214/20
Wiek: ok. 4 lata
Data przyjęcia do schroniska: 14.09.2020

BOHUN, nr ewidencyjny 151/20
Wiek: ok. 9 lat
Data przyjęcia do schroniska: 09.06.2020

CEZAR, nr ewidencyjny 244/20
Wiek: ok. 7 lat
Data przyjęcia do schroniska: 31.10.2020

CZAKAN, nr ewidencyjny 50/20
Wiek: ok. 1 rok
Data przyjęcia do schroniska: 05.03.2020

DANTE, nr ewidencyjny 248/21
Wiek: 2 lata
Data przyjęcia do schroniska: 31.12.2021

FLOP, nr ewidencyjny 58/21
Wiek: ok. 6 lat
Data przyjęcia do schroniska: 23.04.2021

GAJOWY, nr ewidencyjny 249/20
Wiek: 6 lat
Data przyjęcia do schroniska: 10.11.2020

MICHU, nr ewidencyjny 169/19
Wiek: około 12 lat
Data przyjęcia do schroniska: 06.06.2019

PIERNIK, nr ewidencyjny 34/22
Wiek: 5 lat
Data przyjęcia do schroniska: 16.02.2022

RAMOS, nr ewidencyjny 131/21
Wiek: 7 lat
Data przyjęcia do schroniska: 13.08.2021

SUPRA, nr ewidencyjny 214/21
Wiek: 8 lat
Data przyjęcia do schroniska: 17.11.2021

WITEK, nr ewidencyjny 11/20
Wiek: ok. 6 lat
Data przyjęcia do schroniska: 13.01.2020
Fot. użyczone (Schronisko dla Zwierząt w Wałbrzychu)

Patrząc na to, ile psów i kotów znalazło w ostatnim roku nowy dom, wiemy jedno – nasza wspólna akcja ma sens. Wspólna, czyli wałbrzyskiego schroniska i WieszCo. Co dwa tygodnie namawiamy was
bowiem do adopcji zwierząt, którym, jak przysłowiowa psu miska, należy się miłość i szacunek.

NIE Ma Nas W DoMU

WIESZ CO | NR 12/10.5.2022 r.

23

NIE MA NAS W DOMU

» Aglomeracja Wałbrzyska położona jest w Sudetach Środkowych i dzieli
się na Góry Wałbrzyskie, Kamienne, Sowie i Wzgórza Włodzickie

scami trudno dostępne, a przyroda
zachowała swój dziki charakter. Gęste lasy i rozległe łąki, z bogactwem
roślin chronionych, malowniczo
przechodzą w pola uprawne oraz
bliskie sąsiedztwo wsi i miast, gdzie
znaczący wpływ na tę krainę ma
działalność człowieka.
Wielowiekowa eksploatacja naturalnych surowców mineralnych, złóż
srebra, pokładów węgla kamiennego, melafirów, granitu miała wpływ
na przemysłowe zagospodarowanie
terenu Aglomeracji Wałbrzyskiej.

Fot. użyczone (LOT AW)

Góry i Pogórze Wałbrzyskie charakteryzują się złożoną budową geologiczną

Góry, ach te góry…
Tatry, Pieniny, Karkonosze, owszem, potrafią zachwycić, ale górki znajdujące
się w Aglomeracji Wałbrzyskiej też potrafią być urocze. Chyba wiecie, o czym
mówimy. Spróbujemy was przekonać, że tak właśnie jest.

Południowo-zachodnia część
regionu Aglomeracji Wałbrzyskiej położona jest w Sudetach
Środkowych i dzieli się na Góry
Wałbrzyskie, Kamienne, Sowie i
Wzgórza Włodzickie. Część północno-wschodnią zaś obejmuje
Pogórze Wałbrzyskie i stromym sudeckim uskokiem brzeżnym opada
na Przedgórze Sudeckie.

Góry i Pogórze Wałbrzyskie charakteryzują się złożoną budową
geologiczną. Występują tu skały
osadowe, magmowe skały wylewne,
prekambryjskie gnejsy. Góry Kamienne, z bardzo, ale bardzo charakterystycznymi stromymi wierzchołkami,
przypominającymi o wulkanicznej
przeszłości tych terenów, zbudowane są także z dużych pokładów

» To, jak różnorodnym regionem jest Aglomeracja
Wałbrzyska, widać także w krajobrazie

zlepieńców i piaskowców. Góry
Sowie i Wzgórza Włodzickie budują
skały metamorficzne jak gnejsy, łupki
łyszczykowe i zlepieńce.
Część Aglomeracji Wałbrzyskiej
leżąca na Przedgórzu Sudeckim, obejmuje Równinę Świdnicką i Obniżenie
Podsudeckie oraz Wzgórza Strzegomskie, których podłoże tworzą skały
metamorficzne i granit strzegomski.

Tak duża różnorodność jednostek
geologicznych na niewielkim obszarze Aglomeracji Wałbrzyskiej wpływa
bezpośrednio na zróżnicowanie
krajobrazowe naszego terenu oraz
bogactwo siedlisk przyrodniczych.
Odkrywamy tu góry, poprzedzielane głębokimi dolinami rzecznymi
i skalistymi wąwozami potoków,
gdzie szczyty ich wzniesień są miej-

» Zamierzamy was zauroczyć naszymi pagórkami

Przemysł ciężki został zlikwidowany w latach 90. ubiegłego wieku.
Dziś sam Wałbrzych jest nazywany
„zielonym miastem”, wzrosła świadomość ekologiczna mieszkańców,
inaczej rozumiane jest środowisko
przyrodnicze, zwłaszcza w kontekście zrównoważonego wykorzystania jego zasobów do rozwoju
turystyki i rekreacji.
Aglomeracja Wałbrzyska to bogata
spuścizna kulturowa, którą region
może się pochwalić. To unikatowe
zabytki techniki i architektury świeckiej oraz sakralnej, ale także setki
kilometrów szlaków pieszych, rowerowych, tras biegowych, obszary
chronionego krajobrazu, piękne
widokowo trasy kolejowe.
To jak różnorodnym regionem jest
Aglomeracja Wałbrzyska widać także
w krajobrazie, budowie geologicznej
i walorach przyrodniczych.
Ale żeby nie zanudzać. W kolejnych odcinkach naszego stałego
cyklu zamierzamy was zauroczyć
naszymi pagórkami. I zainspirować
do poznania Gór Sowich, Kamiennych, Wałbrzyskich, a także Wzgórz
Włodzickich i Strzegomskich.
Red/Anna Motyka
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Okiem gracza

Otóż po ostatnim revealu najnowszego dodatku do WoW’a, a
mianowicie Dragonflight, byłem
dobrej myśli. Nareszcie może coś
ruszy do przodu, a gry zaczną nabierać tego długo oczekiwanego
blasku, jaki towarzyszył pierworodnym produkcjom. Wiem, że
byłoby to bardzo optymistyczne
spojrzenie w przyszłość, jeżeli
od premiery dzieli nas jeszcze

ponad rok. Niemniej zostałem
zaskoczony.
Blizzard planuje wypuścić nową
grę z uniersum Warcrafta? Ooo tak
„I’m all in”. Po trailerze Dragonfilght
naprawdę wypracowałem wielki
„hype” na ten nowy tytuł. Niestety
im bliżej planowanej prezentacji,
tym moje myśli spowijały czarniejsze
chmury. Leaki, domysły i tak dalej,
wszystko sugerowało, że „nowy”

Prawnik radzi
Co to jest odpowiedzialność odszkodowawcza sprawcy wypadku komunikacyjnego? Wyjaśnia nasz prawnik
Adam Daraż.
Odpowiedzialność cywilną
za wypadek komunikacyjny
określają przepisy kodeksu cywilnego, zgodnie z którymi
posiadacz mechanicznego środka komunikacyjnego ponosi
odpowiedzialność za szkodę na
osobie lub mieniu wyrządzoną
komukolwiek przez jego ruch,
chyba że szkoda nastąpiła na
skutek siły wyższej albo wyłącznie z winy poszkodowanego
lub osoby trzeciej, za którą nie
ponosi odpowiedzialności.
Poszkodowany w wypadku, może dochodzić roszczeń

z tytułu odpowiedzialności
cywilnej zarówno od sprawcy
wypadku, jak również od
zakładu ubezpieczeń. W niektórych przypadkach odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń jest wyłączona, dotyczy
to m.in. szkód powstałych
w mieniu poszkodowanego
wypadkiem. W przypadku
wystąpienia szkód powstałych
na osobie, naprawienie szkody przez sprawcę wypadku
obejmuje wszelkie wynikłe
koszty. W sytuacji, w której
w wyniku wypadku poszko-

Warcraft (nie okłamujmy się, istniał
płomyczek nadziei, że byłby to Warcraft 4 choć wiem, że jest to nierealne) będzie grą mobilną. Jak już część
z was wie, prognozy się sprawdziły.
Powitajmy oto Warcraft Arclight
Rumble – mobilniaka. Nie zrozumcie mnie źle, nie mam nic przeciwko
grom mobilnym, w tym wypadku
też tej ze świata Azeroth. Po prostu
jest to cios w stronę weteranów

dowany utracił częściowo
lub całkowicie zdolność do
pracy może on żądać zasądzenia przez sąd od sprawcy
wypadku odpowiedniej renty
pieniężnej.
Kwestię odpowiedzialności
odszkodowawczej sprawcy
wypadku komunikacyjnego
regulują przepisy art. 436 § 1
i § 2 kc, zaś zakres roszczeń,
jakie przysługują poszkodowanemu, określają zapisy
art. 444 i nast. kc. Roszczenia
o naprawieniu szkody wyrządzonej czynem niedozwolonym przedawniają się po
upływie 3 lat od dowiedzenia
się o szkodzie, nie dłużej jednak niż 10 lat od dnia zdarzenia wywołującego szkodę.
W zależności od sytuacji,
odszkodowanie z OC może
być wypłacane w oparciu o
dwie zasady: zasadę ryzyka
i zasadę winy. Zasada ryzyka
została uregulowana w art.

UWAGA KONKURS

Gdybyście zapytali swojego dziecka, czyje naleśniki są najlepsze,
pewnie padłaby odpowiedź „mamy” lub „babci”. Spróbujcie namówić jednak swoją pociechę na skosztowanie pysznych „placków” z
Fabryki Naleśników i Pierogów przy ul. Westerplatte w Wałbrzychu.
Idziemy o zakład, że każdy małolat będzie zachwycony. Zresztą dorośli również. W tym miejscu zjecie nie tylko doskonale przygotowaną
potrawę, ale tańszą niż w menu. Wystarczy, że weźmiecie udział w
naszym konkursie i dobrze odpowiecie na pytanie. Popatrzcie na
zdjęcie obok. Jakie schronisko widoczne jest na zdjęciu?
Poprawną odpowiedź należy wpisać do kuponu i pokazać w lokalu
podczas składania zamówienia. Za wybranego naleśnika zapłacicie
wówczas 2 zł mniej. Na lubiących dobrze zjeść oraz posiadaczy
kuponów z naszej gazety w Fabryce Naleśników i Pierogów w
Wałbrzychu czekają od najbliższej środy (11 maja) do piątku
(13 maja). Regulamin konkursu znajdziecie na naszej stronie pod
adresem www.wieszco.pl. Naleśniki zjecie na miejscu i otrzymacie
na wynos.

serii, którzy od „niepamiętnych” czasów ogr ywali
pierwsze części Warcrafta. No ale cóż poradzić?
Na pewno dam szansę
Arclightowi. Skoro
jest to strategiczna
gra akcji, to może
będzie ciekawą i
lekką odskocznią
od moich dotychczasowych
gier. Przywołując własne jednostki, które będą „pchały” swoje szlaki,

436 kc. W myśl zasady ryzyka, kierowca odpowiada za
wszelkie szkody wyrządzone
w związku z ruchem pojazdu,
bez względu na zawinienie.
Oznacza to, że kierowca będzie odpowiadał za wypadek,
nawet jeśli nie można mu
zarzucić winy. Istotne jest
jedynie to, czy szkoda została
wyrządzona ruchem pojazdu. Zasada ryzyka kształtuje
zatem ostrzejszą formę odpowiedzialności, ale jednocześnie stanowi również solidną
ochronę dla poszkodowanych.
Odpowiedzialność na zasadzie ryzyka występuje w sytuacji, gdy w wypadku uczestniczył tylko jeden samochód np.
w sytuacji potrącenia pieszego
na pasach, czy rowerzysty.
Ponadto będzie miała również
zastosowanie w sytuacji, kiedy w wypadku uczestniczyły
dwa pojazdy w odniesieniu
do roszczeń odszkodowaw-

aby ostatecznie pokonać
wrogiego przywódcę. Czy to
mi czegoś nie przypomina?
A jakże, stare dobre czasy
spędzone w Warcraft 3
na custom mapach. I
to te lepsze – tower
defense. No ale kto
wie, jak Arclight
zbierze pozytywne
opinie, to może Blizz pomyśli
i nad tym?

SKN

CHALLENGER

„Venegeur” SKN Challenger

czych pasażera. Kierowca
będzie więc odpowiadał na
zasadzie ryzyka wobec: pasażerów, przechodniów, rowerzystów.
Zasada winy została uregulowana w art. 415 kc, zgodnie z którym kto z winy swej
wyrządził drugiemu szkodę,
obowiązany jest do jej naprawienia. Na zasadzie winy
odpowiadają wobec siebie
kierowcy pojazdów, którzy brali udział w kolizji lub wypadku.
Oznacza to, że jeśli jeden z
kierowców chce otrzymać odszkodowanie z OC drugiego
kierowcy, to musi wykazać
jego winę. Przesłankami odpowiedzialności na zasadzie winy
są: powstanie szkody, wina
oraz związek przyczynowo
skutkowy między działaniem
sprawcy a powstaniem szkody.
Wykazanie odpowiedzialności
drugiego kierowcy często nie
jest łatwe, co może wpłynąć

Fot. użyczone (Adam Daraż)

Blizzard. Niby jedno słowo, ale przynosi już na myśl problemy. Tak, problemy, bo kto choćby przelotnie kojarzy ostatnią historię tej firmy ma pojęcie o aferach, które wokół
tego potentata krążyły. Niestety znowu musiałem wyżalić
się na Blizzarda, ale teraz do rzeczy.

Fot. użyczone (www.warcraftrumble.blizzard.com)

Krok w złą stronę?

na przedłużenie postępowania
likwidacyjnego. W praktyce
wypłata odszkodowania może
być bowiem uzależniona od
ustaleń poczynionych w toku
prowadzenia postępowania
karnego.
Radca prawny Adam Daraż
z Kancelarii Radcy Prawnego DARAŻ i DORADCY ul.
Chrobrego 12/4, 58-300 Wałbrzych, tel. 601472787, e-mail: kancelaria@daraz.pl.
Red

KUPON
Jakie schronisko widoczne jest na
zdjęciu?

................................................................
................................................................
odpowiedź

Nagroda do odebrania w Restauracji Fabryka Naleśników
i Pierogów przy ul. Obrońców Westerplatte (obok przedszkola)
w Wałbrzychu (Piaskowa Góra)
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Fot. Tomasz Czeleń

» Internet i rower to całkiem dobre
połączenie. Przekonajcie się sami

Rower jest OK

Wirtualne staje się realne
Wraz z rozwojem internetu, ewoluuje też świat podróżników. Kiedyś coś trudno
dostępne, dziś za sprawą informatycznych technologii przestaje być tylko sferą
marzeń. Paradoks dzisiejszych czasów?
To właśnie w dużej mierze
internet sprawił, że dzisiejszy
świat stały, się tak bardzo
osiągalny, namacalny i wreszcie… realny. Paradoksalnie,
to właśnie wirtualny świat
ma ogromny wpływ na to, że
wszystko staje się dostępne
i okazuje się znacznie bliższe
niż do tej pory komukolwiek
się wydawało. Bo kto nie
planował wakacji marzeń,
czy wyprawy życia właśnie

UWAGA

dzięki inspiracjom z internetu?
Kolorowych fantastycznych
zdjęć z Instagrama, nieprawdopodobnie bogatych we
wrażenia filmów na YouTube
czy fascynujących opisów i
relacji na blogu. O ile łatwiej
zrealizować i zaplanować
podróż dzięki internetowi?
Śmiem wątpić, że zrewolucjonizował podróże totalnie
i sprawił ich wzrost w bardzo
wysokim stopniu.

Cofnijmy się o 20 lat. Ilu z
was myślało o wielkich rowerowych podróżach opisywanych w książkach? Gdzieś
tam z otwieranych stron
pachniało wielkim, mało
dostępnym światem. Dziś
założyć bloga może każdy. I
relacjonować w nim swoje
podróże małe i duże. Nawet
niedzielne wycieczki. Podsuwając tym samym innym,
pomysły na odwiedzenie so-

bie nieznanych miejsc. Kiedy
już tak czytamy, oglądamy,
uświadamiamy sobie, że ten
świat dziś jest przecież tak
blisko nas. Że ten piszący
relację to przecież taki sam
człowiek jak my, że przecież
w sumie też tak możemy
jak ten z internetu… wtedy
i my ruszamy! Odchodzimy
od wirtualnych światów i
zaczynamy podążać swoją
ścieżką w realu. Między inny-

mi wsiadając na rowery zainspirowani przez tych, którzy
rower z internetem połączyli
już wcześniej. Od kogo więc
czerpać inspiracje w internecie, by nasz realny świat stał
się jeszcze ciekawszy?
Moja osobista lista rowerowych blogerów, którzy inspirują, nie jest długa, ale
ciekawa i merytoryczna. Jeśli
chcecie więc zrobić coś dobrze
przy rowerze, to kompendium

KONKURS

Są różne sposoby, by zrelaksować się po ciężkim tygodniu pracy.
Jednym z nich jest z pewnością wyjście na niedzielny obiad. Koniecznie
w przytulnym miejscu, w którym najecie się do syta, a po otrzymaniu
rachunku nie wyrwiecie sobie wszystkich włosów z głowy. Warto więc
zaplanować wyjście do świdnickiej Restauracji Kryształowa, gdzie skosztujecie nie tylko bardzo dobrych potraw, ale także, a może przede wszystkim zapłacicie mniej niż inni goście lokalu. Pod warunkiem, że weźmiecie
udział w naszym konkursie i dobrze odpowiecie na pytanie. Wtedy za
wybrane danie zapłacicie 15 proc. mniej. Zerknijcie na fotografię. Jaki
wodospad widać na zdjęciu?
Odpowiedź wpiszcie do kuponu i pokażcie go w restauracji w trakcie
składania zamówienia. Wtedy otrzymacie 15-procentowy rabat na
wybrane przez was danie z menu. Na lubiących dobre jedzenie i
posiadaczy kuponów z naszej gazety w świdnickiej Restauracji
Kryształowa czekają od środy (11 maja) do piątku (13 maja).
Szczegółowy regulamin konkursu dostępny jest na stronie www.
wieszco.pl. Potrawę dostaniecie zarówno na wynos, jak i zjecie na
miejscu.

wiedzy dla was mogą stać
się Rowerowe Porady, albo
Szajbajk. O rowerach powiedzą wam wszystko. Z kim
zaplanować naprawdę fajne
trasy? Mnogość blogerów jest
tak wielka, że polecam wziąć
pod uwagę swoje własne
preferencje i sympatie. Ja
polecam HopCycling, Polskę
po Godzinach, czy ZnajKraj.
Interesujących godnych uwagi
blogów o tematyce rowerowej znajdziecie mnóstwo.
O rowerowym świecie warto też czytać na Kołem się
Toczy, Mamba On Bike i tu
ubolewam, że nie pojawiają
się wpisy na statekkosmiczny.
pl. A o nieprawdopodobnych
pomysłach na wyprawy rowerowe wiele znajdziecie w
kołonotatkach Marcina Jakuba
Korzonka. To co? Czas wirtualne przerodzić w realne!
Tomasz Czeleń

KUPON
Jaki wodospad widać na
zdjęciu?

........................................................
....................

.....................................................
odpowiedź

Nagroda do odebrania w Restauracji
Kryształowa Świdnica przy ul. Równej 3
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Fot. użyczone (Kreisel)

» Hydroizolacji nigdy nie nanosimy jednowarstwowo

Hydroizolacja – konieczność w łazience
Przyklejając płytki bardzo często zastanawiamy się, po co wykonywać dodatkową hydroizolację,
skoro płytka wody nie przepuści? Okazuje się, że izolacja wodochronna jest niezbędna i kluczowa
we wszystkich pomieszczeniach mokrych, czyli takich jak łazienka, pralnia, ubikacja, kuchnia.
Między płytkami jest fuga,
która może z czasem popękać.
Wtedy woda łatwo przenika
do niżej położonych warstw.
Konsekwencją może być zagrzybienie, a w skrajnych
przypadkach także uszkodzenie ściany czy podłogi.

O dobrą izolację warto zadbać szczególnie, gdy podłoże
wykonane jest z materiałów
bardzo nasiąkliwych lub mniej
odpornych na działanie wody
takich jak: płyty gipsowo-kartonowe, bloczki gipsowe,
tynki zawierające gips, wy-

W pobliże uszczelnianego miejsca trzeba nanieść płynną folię, następnie przyłożyć element
uszczelniający (taśmę lub kołnierz), docisnąć i
cienko pokryć masą, a potem nałożyć wałkiem
lub pędzlem warstwę masy o jednakowej grubości na całą powierzchnię
Oczywiście nikt specjalnie
wody nie leje po ścianach, ale
czasem zdarzają się sytuacje
wyjątkowe np. nieszczelna
rura, uszkodzona pralka, czy
też bardzo intensywna zabawa dzieci.

lewki anhydrytowe, a także
elementy z betonu komórkowego. W przypadku zaprawy hydroizolacyjnej takiej
jak płynne folie nanosimy co
najmniej 10-centymetrowy
pas ponad podłogą, dodat-

kowo wszędzie tam, gdzie
Przystępując do wykonania zasadniczej izolacji nawoda będzie pryskać czyli
wokół wanny, w miejscu
prysznica i przy umywalce. Najprościej wykonać
to wszędzie tam, gdzie
będą płytki. Pamiętajcie,
że folii w płynie nie stosujemy w miejscu, gdzie
przewidujemy malowanie,
bardzo trudno ją potem
pokryć farbą.
Jak wykonać dobrą izolację podłoża z folii w płynie? W pierwszej kolejności
należy zakupić odpowiednie produkty, najlepiej w
lokalnym składzie budowlanym, takim jak MAZBUD
w Wałbrzychu. Po nabyciu
odpowiednich narzędzi i
produktów musimy odpowiednio przygotować podłoże (zagruntować, usunąć » Folii w płynie nie stosujemy w miejscu,
gdzie przewidujemy malowanie
niestabilne jego części).

leży najpierw, przy użyciu
specjalnej taśmy i kołnierzy,
uszczelnić wszystkie połączenia ścian między sobą,
ścian z podłogą, czy też
przejścia rur. W pobliże
uszczelnianego miejsca
trzeba nanieść płynną
folię, następnie przyłożyć
element uszczelniający (taśmę lub kołnierz), docisnąć
i cienko pokryć masą. Bezpośrednio potem należy nałożyć wałkiem lub pędzlem
warstwę masy o jednakowej
grubości na całą powierzchnię ściany czy podłogi tak,
aby nie pozostawić porów.
Po przeschnięciu pierwszej
warstwy, nanosi się drugą
warstwę powłoki, a jeśli trzeba, to i trzecią. Hydroizolacji
nigdy nie nanosimy jednowarstwowo. Po wyschnięciu
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Ciała gotowe na lato

Jak to często bywa w preparatach modelujących sylwetkę
i tutaj występuje kofeina. A
w połączeniu z palmitoilokarnityną tworzy kompleks
intensywnie naprężający i
ujędrniający zwiotczałe partie
ciała.
Po określonym czasie, gdy
składniki aktywnie działają w
walce o lepszą sylwetkę, aby
zwiększyć efekt, nierzadko
stosuje się urządzenia. Różne
głowice, a każda o innym
określonym działaniu. Jedną z
nich jest głowica do liposukcji
kawitacyjnej, pomaga pozbyć
się zbędnego tłuszczu, który
zostaje w naturalny sposób
usunięty z organizmu. Natomiast fale radiowe wytwarzają w tkankach ciepło, wpływa
to na włókna kolagenowe,
które kurczą się i napinają. W
efekcie skóra staje się bardziej
napięta.
Bardzo często stosowany
jest jako samodzielny zabieg –
tutaj jako dopełnienie całości
pielęgnacji – masaż próżniowy. Rozbija komórki tłuszczowe, poprawia krążenie oraz
redukuje cellulit i wysmukłą
sylwetkę.
Choć słońce jeszcze mało
nas rozpieszcza, mamy idealny czas, aby zdążyć przygotować nasze ciała do lata
i urlopu.
Barbara Krause-Maniowska

W ostatnim czasie w gabinetach kosmetycznych bardzo popularne stały się
zabiegi termogeniczne. Dedykowane szczególnie na problematyczne dla kobiet partie takie jak uda, pośladki, brzuch i boczki. Mają za zadanie przede
wszystkim poprawić kondycję skóry, ujędrnić ją, ale również zmniejszyć ilość
zbędnych centymetrów.
Jak wygląda zabieg w gabinecie? Otóż po dokładnym
wywiadzie, czyli ocenie stanu skóry, opisie jak wygląda
zabieg krok po kroku, jakie
towarzyszą temu odczucia
oraz po wykluczeniu przeciwwskazań – kosmetolog

bierze w dłoń centymetr i
mierzy obwody. Oczywiście
tych partii, które będą poddane zabiegowi.
Następnie wykonuje peeling – usunięcie martwego
naskórka jest bardzo ważne.
Na tak przygotowaną skórę

wmasowana zostaje ampułka.
W celu spotęgowania efektu
kosmetolog stosuje na nią
krem termoaktywny. Zawarte
w tych preparatach składniki
silnie ujędrniają i również
mają za zadanie redukować
tkankę tłuszczową. Tak przy-

gotowane uda lub brzuszek,
zostają zawinięte w tak zwany
kokon. Niektóre ze składników wykorzystywanych w
preparatach zabiegowych w
naszym gabinecie to naturalna betaina, która nawilża oraz
zwiększa elastyczność skóry.

» Masaż próżniowy stosuje się jako dopełnienie całej pielęgnacji

REKLAMA

Fot. ilustracyjne (www.shutterstock.com)

» Kawitacja, to coraz popularniejszy
zabieg w gabinetach kosmetycznych
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Poziomo:
3- palna, żrąca substancja o konsystencji
galarety, stosowana w miotaczach ognia
4- zawody, imprezy publiczne
7 - drzewo o owocach kulistych,
koralowoczerwonych, o cierpkim smaku
10 - przyrząd do pomiaru odległości
dzielącej przedmiot od miejsca
obserwacji
12 - trujący, palny gaz o zapachu
zgniłych jaj
14 - duży, silny pies, używany w górach do
ratowania zaginionych osób
16 - błąd w wypowiedzi popełniony przez
roztargnienie
17 - roślina zbożowa o kwiatostanie w
kształcie wiechy
18 - napis nagrobkowy lub wiersz
poświęcony osobie zmarłej
Pionowo:
1 - szeroka, wysadzona drzewami ulica
spacerowa w dużym mieście
2 - długi i nudny tekst
5 - srogi i czujny strażnik
6 - monumentalny grobowiec w formie
wolno stojącej, bogato zdobionej budowli
8 - przywrócenie obalonej dynastii lub
obalonego ustroju
9 - ciężka, wyczerpująca praca
11 - cienki arkusz drewna przeznaczony na
na sklejkę lub okleinę
13 - skrzynia stalowa lub żelbetonowa,
do prowadzenia robót na dnie zbiornika
wodnego
15 - schorzenie z silnymi napadami
duszności wskutek zwężenia oskrzelików
płucnych

Wałbrzyszanka
Odpowiedzi do krzyżówki
z poprzedniego wydania
Poziomo:
3 - poważanie i szacunek, jakim
ktoś lub coś cieszy się w swoim
otoczeniu – prestiż
7 - kardynalna zasada, którą
ktoś się kieruje – credo
8 - miękka, puszysta wełna kóz
angorskich – moher
9 - naginanie lub przeinaczanie
faktów w celu udowodnienia
swoich racji - manipulacja
11 - obmurowanie umacniające
zbiornik wodny – cembrowanie
12 - osoba z chorobliwą skłonnością do opowiadania wyolbrzymionych historii na swój
temat - mitoman
13 - potocznie ogólny nieład
lub zamęt – galimatias
15 - tkanina wełniana lub bawełniana tkana w skośne prążki
– gabardyna
18 - smażenie owoców w cukrze – kandyzacja

Pionowo:
1 - pobudzanie do działania lub
rozwoju - stymulacja
2 - ksiądz będący pomocnikiem
proboszcza - wikariusz
4 - powstawanie i rozwój
miast na jakimś terenie - urbanizacja
5 - szerokie okrycie wierzchnie
bez rękawów zapinane pod
szyją - peleryna
6 - zespół złożony z trzech wokalistów lub instrumentalistów
– tercet
10 - osoba bardzo delikatna
i nadmiernie wrażliwa – mimoza
14 - brak podstawowej wiedzy
– ignorancja
16 - dział dynamiki zajmujący
się badaniem ruchu ciał – kinetyka
17 - publiczne uznanie – poklask

stREfa RoZRyWkI / REkLaMa
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Fot. Dominik Hołda
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»»Aleksander Kaczmarek to podpora zespołu
U-13 MKS-u Basket Szczawno-Zdrój

Waleczni z małego miasta
MKS Basket Szczawno-Zdrój, czyli mały klub z małego miasta, dotarł do etapu ćwierćfinałowego mistrzostw Polski młodzików. To
koniec drogi tego zespołu w tym sezonie, ale należy pamiętać, że
awans do półfinałów był o włos.

Prowadzony przez Michała
Borzemskiego MKS Basket
Szczawno-Zdrój U-13 jest
pierwszą drużyną z okręgu
wałbrzyskiego, która dotarła
do zmagań centralnych od
2016 roku, czyli od czasu,
gdy do szerokich półfinałów
awansowali juniorzy starsi

Górnika Wałbrzych. Jest też
pierwszym klubem z naszego
regionu, który tego dokonał od
reorganizacji rozgrywek i przesunięcia kategorii wiekowych
z U-20, U-18, U-16 i U-14 na
U-19, U-17, U-15 i U-13.
W przeszłości zespoły MKS-u
Basket Szczawno-Zdrój rywa-

lizowały z Górnikiem w tych
samych ligach młodzieżowych.
Dziś te kluby raczej uzupełniają się, kontynuując wymianę
koszykarzy w zależności od
rocznika. Przed inauguracją
trwających rozgrywek w młodym Górniku znalazł się 14-letni
Borys Szopa, czyli wychowanek

MKS-u, członek kadry województwa Dolnego Śląska. W
odwrotnym kierunku powędrował Kuba Niziński, brylujący
na poziomie 3 ligi. W sezonie
2021/22 MKS reprezentował
nasz region w lidze młodzików
(U-13 i U-14), juniorów starszych (U-19) i wspomnianej 3

lidze, Górnik z kolei wystawił
składy w zmaganiach juniorów
(U-15 i U-17). Stałym trendem
w koszykówce młodzieżowej
jest odpływ wyróżniających się
graczy do większych ośrodków.
W MKS-ie Basket Szczawno-Zdrój doszło do sytuacji bezprecedensowej, bo w zespole
występuje… wrocławianin.
Aleksander Kaczmarek, bo o
nim mowa, otrzymuje powołania do kadry wojewódzkiej i
jest wyróżniającym się graczem
pomarańczowo-czarnych, a
asystentem trenera Borzemskiego w klubie jest jego tata Jacek.
Młodzi koszykarze z uzdrowiska (rocznik 2009 i młodsi)
zajęli trzecie miejsce w rozgrywkach regionu dolnośląsko-lubuskiego, gdzie wygrali 9 z
14 meczów i dali się wyprzedzić
jedynie WKK Wrocław, czyli
ligowemu hegemonowi oraz
Zastalowi Zielona Góra. Przeskoczyli za to w tabeli Śląska Wrocław. W etapie ćwierćfinałowym
(osiem grup po cztery zespoły),
MKS Basket trafił do Kościana. W meczu otwarcia pewnie
pokonał rówieśników z Zagłębia Dąbrowskiego, a kluczowe
okazało się drugie spotkanie.
Ekipa ze Szczawna-Zdroju goniła
rywali z Pruszkowa niemal przez
cały regulaminowy czas gry,
doprowadzając do dogrywki.
Rywale ostateczne okazali się
lepsi, ale podopieczni Borzem-

skiego zademonstrowali charakter. „To, co zrobili w tym meczu
ci młodzi zawodnicy, to coś
fantastycznego. Zostawili na
parkiecie serce, wątrobę, zdarte podeszwy i jedyne, czego
zabrakło, to odrobina szczęścia
i wyrachowania w tych kluczowych momentach dogrywki”
– czytamy na klubowym profilu
w mediach społecznościowych.
W ostatnim meczu drużyna
z naszego regionu musiała
uznać wyższość Obry Kościan, co zakończyło jej sezon.
MKS Basket – MKS Dąbrowa Górnicza 91:74
MKS Basket: Kaczmarek
32, Włochal 16, Krasiński 12,
Jurkowski 8, Kucyper 7, Nogajczyk 7, Karwik 6, Klimek 2,
Wojtanowski 1, Matwijów 0,
Rogodziński, Zasada.
MKS Basket – MKS Pruszków 87:89 po dogr.
MKS Basket: Kaczmarek 29,
Krasiński 15, Klimek 15, Włochal 12, Karwik 9, Jurkowski
5, Kucyper 2, Nogajczyk 0,
Matwijów 0, Wojtanowski 0,
Rogodziński, Zasada.
MKS Basket – Obra Kościan 52:80
MKS Basket: Kaczmarek
21, Jurkowski 10, Włochal 6,
Krasiński 6, Karwik 4, Klimek
3, Kucyper 2, Wojtanowski
0, Nogajczyk 0, Matwijów 0,
Rogodziński 0, Zasada 0.
Dominik Hołda

W obliczu wyzwania
W drugiej grupie rywalizować będą AZS
Stoelzle Częstochowa, Enea Energetyk
Poznań, Chemik Bydgoszcz oraz Metro
Warszawa. Prowadzony przez Tomasza
Botwinę Chełmiec w rozgrywkach na Dolnym Śląsku odniósł komplet 16 zwycięstw.
W etapie ćwierćfinałowym nasi wybrali się
do Lublina, gdzie ograli gospodarzy, TPS
Lublin 3:0, Gdyńską Akademię Siatkówki
3:0 oraz Czarnych Radom 3:2. W starciu
z radomianami emocji nie brakowało do
samego końca, bo Chełmiec w piątym
secie wygrał 15:13! W ostatniej potyczce
musiał uznać wyższość Energetyka Poznań
(0:3), ale to niepowodzenie nie przekreśliło
szans, by grać dalej. Na otwarcie turnieju

półfinałowego wałbrzyszanie ulegli AZS
Stoelzle Częstochowa 0:3, ale już w drugim spotkaniu pod Jasną Górą pokonali
Gwardię Wrocław 3:1 (w pierwszym secie
29:27!). Decydujący o awansie do finału
okazał się mecz z Jokerem Piła, wygrany
3:0, w którym MVP wybrano rozgrywającego Chełmca, Jana Wiernickiego.
Obok Wiernickiego w składzie Chełmca
należy wyróżnić przyjmującego Bartłomieja Nackowskiego, który występował
także w wyjściowym składzie zespołu
juniorów. Podopieczni Dariusza Ratajczaka byli o włos od awansu do finałów
w swojej kategorii wiekowej, ale do
sukcesu zabrakło im wygrania jednego

seta. Wielką siłą juniorów młodszych
Chełmca jest środkowy Oskar Kukie.
Mierzący 209 cm wzrostu zawodnik to
ekspert od blokowania rywali nad siatką. Na co dzień związany jest ze Szkolą
Mistrzostwa Sportowego w Spale i ma za
sobą powołania do reprezentacji Polski.
Juniorzy młodsi Chełmca Wałbrzych
(rocznik 2005 i młodsi): Oskar Bogdański, Jakub Borkowski, Tymoteusz Grzyb,
Kacper Słowik, Bartosz Jurga, Patryk Wąs,
Oskar Kukie, Oliwier Misiak, Bartłomiej
Nackowski, Michał Sulanowski, Grzegorz
Tchorowski, Jan Wiernicki, Natan Wojtasik, Daniel Wojtasik, Oliwier Zych, Antoni
Dominik Hołda
Zieliński. 			

»»Czy Bartłomiej
Nackowski
poprowadzi
siatkarzy
Chełmca do
sukcesu w finale
MP juniorów
młodszych?

Fot. Dominik Hołda

Od 11 do 15 maja KPS Chełmiec Wałbrzych będzie walczyć w finale mistrzostw
Polski juniorów młodszych, które odbędą się w Krakowie. W finale startuje
osiem najlepszych ekip w kraju, w grupie nasi zmierzą się z Jastrzębskim Węglem, Lechią Tomaszów Mazowiecki oraz MOS Wolą Warszawa.
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Fot. Alfred Frater

»»Wydawało się, że po dwóch wygranych w Wałbrzychu uda się choćby raz zwyciężyć nad morzem. Nic z tego...

Wykręcili niezły numer
Epicka, zjawiskowa, historyczna. Półfinałowa seria Górnika Trans.eu Wałbrzych z
Sensation Kotwicą Kołobrzeg trwale zapisze się w pamięci kibiców. Na jej finisz
wciąż czekamy. Piąty, decydujący mecz w środę, 11 maja o godz. 18:00 w Aqua-Zdroju!

Analiza. Liczby. Procenty.
Wartości w sporcie bywają…
bezwartościowe. Złośliwy
powie, że człowiek na spacerze z psem ma przecież
statystycznie trzy nogi. Inny
doda, że w życiu generalnie
istnieją prawda, półprawda
i statystyka. W koszykówce
cyferki mają jednak sporo
do powiedzenia, nierzadko
kreśląc przed naszymi oczami
obraz rzeczywistości.
W pierwszym meczu półfinału z Kotwicą numerki działały na korzyść rywali, bo
Górnik przegrywał do przerwy
36:44. U progu trzeciej kwarty
kibice podnieśli się z miejsc,
a Górnicy podkręcili tempo,
wygrywając 80:69 i obej-

mując prowadzenie w serii
1:0. W drugim meczu znowu
numerologia stosowana po
stronie kołobrzeżan – 60:47
w połowie trzeciej kwarty. Nie
ma rady. Fani ponownie powstali z siedzisk, by rozgrzać
swoich ulubieńców. Sytuacja
wydawała się nieodwracalnie
beznadziejna, gdy piłka trafiła
w dłonie Huberta Pabiana.
33-latek równo z końcową
syreną doprowadził do dogrywki, po czym oszalał z
radości, zdejmując trykot meczowy i nurkując w objęciach
kolegów. W hali szaleństwo,
amok, histeria. W dogrywce
wałbrzyszanie mogli czuć się
pewni triumfu, gdy Remon
Nelson zdecydował się oddać

szalony rzut za trzy z dziewięciu metrów…

Wszyscy na mecz!
W środę, 11 maja o
godz. 18:00 koszykarze Górnika Trans.eu
Wałbrzych grają piąte
spotkanie z Sensation
Kotwicą Kołobrzeg
Kilka lat temu Aqua-Zdrój
odwiedził Donnie Arey, amerykański trener koszykówki,
prowadzący zajęcia dla dzieci
i młodzieży. Facet pracował
w swojej karierze z graczami
NBA i pamiętam, gdy podczas
szkolenia przy ul. Ratuszowej
stanął na tym nieszczęsnym

dziewiątym metrze, mówiąc
do grupy: „Jeżeli nie jesteś
Stephem Currym, to nie jest
twój rzut”. Curry to jeden z
najwybitniejszych rzucających w historii basketu, trafiający z dziewiątego metra
na co dzień. Cóż, Nelson to
nie Curry. Koszykarski rachunek prawdopodobieństwa
skazywał gracza Kotwicy na
dziewiątym metrze na niechybną zgubę. Życie napisało
jednak inny scenariusz. To
była kpina ze statystyki. Trafienie pod presją! Dogrywka
numer dwa!
Pomimo heroizmów Nelsona Górnicy wyszarpali zwycięstwo w drugiej dogrywce
(101:98) i objęli prowadzenie

w serii 2:0. Jakże mylny obraz
„sprzedawały” nam te cyfry.
W zmaganiach do trzech wygranych Kotwica stanęła w
półfinale nad przepaścią, choć
w obu meczach w Wałbrzychu powąchała zwycięstwa.
Zwycięstwa, które było na wyciągnięcie ręki. Konkretnie na
wyciągnięcie ręki w kierunku
Pabiana, podczas jego rzutu
w ostatniej sekundzie czwartej
kwarty…
Wartości liczbowe powinny zbliżać nas do prawdy,
a w serii Górnika z Kotwicą
zakrzywiły nam postrzeganie
świata. Jak często w koszykówce oglądamy dogrywkę?
Rzadko. A jak często jesteśmy
świadkami dwóch dogrywek?

Bardzo rzadko. OK, a jakie
jest prawdopodobieństwo
dwóch dogrywek w dwóch
kolejnych meczach? Cholernie
bliskie zeru. Któraś tam wartość po przecinku. Tak brzmi
bezwzględny wynik matematycznych obliczeń.
Analityka swoje, a trzecia
potyczka półfinału Suzuki 1
Ligi swoje… U obserwatorów
szok, niedowierzanie, szczęka opadająca na podłogę.
A gdzieś tam w tle chichot
koszykarskich bogów, którzy
postanowili dać liczbom nowe
życie. W Kołobrzegu były dwie
dogrywki, ale tym razem górą
była Kotwica, wygrywając
102:99 (bogowie zabawili się
z wynikiem, jakże podobnym
do meczu numer dwa!). Górnicy wyczerpali limit szczęścia,
a procenty i cyferki wróciły do
łask. Pabian znowu rzucał na
zwycięstwo z dobrej pozycji,
ale tym razem spudłował. Kamil Zywert trafiał rzuty wolne
w kratkę (4/8), w tym te decydujące o awansie do finału na
sekundę przed końcową syreną. Statystyka nie kłamie, bo
w sezonie rozgrywający rzuca
także tak sobie, bo na 60-procentowej skuteczności. Później
26-latek dwukrotnie oddawał
próby zza łuku w kluczowych
momentach, ale nie trafił, czyli
tak jak w przypadku 39 z 49
podobnych rzutów w całym
obecnym sezonie.
Mecz numer cztery przyniósł kolejny triumfalny okrzyk
analityka. Tym razem obyło
się bez dogrywki, gospodarze
wygrali 79:71, a spotkanie
zdefiniował lód wokół kolana Zywerta, wyłączonego
z gry w drugiej połowie z
powodu urazu. Historyczny
bilans przeważał za Kotwicą,
bo Górnicy niezmiennie cierpią na chorobę morską. Od
2000 roku nasi przegrali 11
z 13 spotkań w Kołobrzegu.
Statystyko! Ściągam z głowy
kapelusz i kłaniam się tobie
w pas. Wałbrzyszanie tym samym wykręcili nad Bałtykiem
swoim kibicom niezły, nomen
omen, numer, tracąc prowadzenie w serii. W środę, 11
maja o godz. 18:00 decydujące starcie. W Aqua-Zdroju zapewne będziemy pozbawieni
kalkulacji, a cyferki i procenty
zastąpią serce i charakter.
Dominik Hołda
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